Bedrijf:
Zoekt een:
Standplaats:

ABZ Seeds
Marketing Communicatie Medewerker
Andijk

ABZ Seeds is een gespecialiseerd en innovatief veredelingsbedrijf dat toonaangevend is in de
ontwikkeling van aardbei F1 hybriden voor uiteenlopende, internationale marktsegmenten.
Het aardbeizaad wordt geëxporteerd naar meer dan dertig landen op zes continenten.
Ten behoeve van de verdere ontwikkeling van onze externe communicatie zijn wij op zoek
naar een Marketing Communicatie Medewerker.
De creatieve kracht van ons bedrijf heeft gezorgd voor de huidige sterke positie in de markt.
Ons bedrijf wordt geleid door de directeur/eigenaar.
De Functie:
Ons bedrijf is volop in beweging en je draagt bij aan de richting en de groei. Je neemt de
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de bedrijfscommunicatie richting onze klanten in
de supply chain en de consument. Je bedenkt de marketing en communicatiestrategie, vertaalt
dit door naar concrete acties en zorgt voor de uitvoering. Je ontwikkelt en implementeert
sociale media-initiatieven. Je coördineert en participeert in de deelname van het bedrijf aan
internationale vakbeurzen. Je vertegenwoordigt het bedrijf in internationale marketing
branche organisaties. Je rapporteert aan de directeur/eigenaar.
Functie-eisen:
 Afgeronde academische/HBO opleiding met affiniteit voor communicatie en
plantenveredeling;
 Hoog taalvaardigheidsniveau in Nederlands, Engels en zo mogelijk, Duits en Frans;
 Ondernemende instelling, innovatief denken en handelen;
 Representatieve persoonlijkheid met goede communicatieve vaardigheden;
 Onafhankelijk denkend met een hands-on mentaliteit
 De ambitie om in een klein team nauw samen te werken aan de verdere ontwikkeling
van het bedrijf.
Aanbod:
Werken in een zeer innovatief en ambitieus bedrijf waar ruimte is voor uitbouwen van je
carrière. Het team is zeer gemotiveerd en collegiaal.
Het salaris en overige voorwaarden zijn afhankelijk van ervaring en in lijn met de zwaarte van
de functie.
Interesse?
Voor meer informatie over onze marktbenadering, ga naar onze website:
www.hollandstrawberryhouse.com
Een gemotiveerde reactie zien wij met interesse tegemoet t.a.v.
mevrouw Ingrid Bakker: ingrid.bakker@abz-strawberry.nl
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met telefoonnummer:
0228 – 515 280

