Een veelzijdige
en professioneel
UITDAGENDE
FUNCTIE
Heb je een achtergrond in Marketing, Communicatie en PR/voorlichting? Geef je graag
presentaties en is netwerken jouw tweede natuur? Dan is dit jouw ideale baan.
 tichting Verenigde Nederlandse Apotheken (VNA) gevestigd in Amersfoort is per direct op
S
zoek naar een representatief, zelfstandig opererende Marketing & Communicatie professional.
In deze rol rapporteer je direct aan de directie van de organisatie. Het betreft een nieuwe
functie binnen de organisatie.

Marketing & Communicatie professional
M/V 32-40 uur bij Stichting VNA in Amersfoort
Wat zoeken wij in een kandidaat?
• Min. HBO werk- en denkniveau
•A
 antoonbaar afgeronde opleiding in marketing,
sales of communicatie

•B
 ekend met het organiseren van events in samenwerking
met een eventbureau
•K
 ortom; in deze uitdagende rol ben je het
visitekaartje van VNA!

• Min. 5 jaar relevante werkervaring
•R
 epresentatief voorkomen, energiek, enthousiast,

Wat biedt VNA?

sociale teamplayer die ook goed in staat is alleen

• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

werkzaamheden uit te voeren

• Een uitdagende en interessante functie in
een plezierige werkomgeving waarin volop

Verwachtingen en gewenste ervaring?

ruimte ligt voor persoonlijke ontwikkeling

• J e bent de ‘recruiter’ van de organisatie met
betrekking tot het werven van jonge apothekers
•E
 en echte relatiebouwer, van nature ben je een netwerker,

Locatie
VNA is gevestigd op de Utrechtseweg 135 in Amersfoort

je stapt makkelijk op mensen af
•S
 terk in het geven van presentaties aan zowel grote-

Meer informatie

als kleine groepen waarin je je stressbestendig en

Bij inhoudelijke vragen kan per mail contact

zelfverzekerd opstelt

worden opgenomen via mbrussee@vna.nl

•B
 ekend met het ontwikkelen van communicatiemateriaal
denk aan o.a. brochures, flyers en nieuwsbrieven
• J e weet een creatief bureau op een goede manier te
brieven en hen te voorzien van feedback

Solliciteren
Solliciteren kan door middel van
het toesturen van een motivatiebrief

•E
 rvaring met het bewaken van een huisstijl

en een Curriculum Vitae t.a.v.

•U
 p- to-date houden van de website in samenwerking

Mary Brussee naar mbrussee@vna.nl

met de webmaster

Voor meer informatie over VNA: www.vna.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

