Wil jij, net als wij, het onderwijs
vernieuwen? Dat kan!

Muiswerk Educatief is de meest innovatieve uitgever en ontwikkelaar van online educatief
lesmateriaal. Elke dag werken wij met het team aan het verwezenlijken van onze missie: iedere
leerling slim laten groeien in rekenen en taal. Onze software zit vol slimmigheden die de leerling
uitdagen, volgen, helpen, motiveren en ontwikkelen. Inmiddels gebruiken ruim 3300 scholen en
instellingen de online leermiddelen Muiswerk Online, Flexi of Numo. Muiswerk Educatief is gevestigd
in Uithoorn.

VACATURE

CONTENT MARKETEER
(40U P/W)
JIJ...

WAT GA JE DOEN?

•

hebt minimaal een hbo-diploma;
communicatie, marketing of
journalistiek;

•

hebt minstens 2 a 3 jaar ervaring op
dit gebied;

•

kan bovengemiddeld goed schrijven
(Nederlands);

Jij vindt het heerlijk om te organiseren
en gestructureerd aan de verschillende
marketingactiviteiten te werken. Als spin
in ‘t web weet je precies wat er speelt
en je werkt nauw samen met online
marketeers en de marketingstrateeg. Je
werkzaamheden bestaan uit:

•

bent een organisatorisch talent;

•

bent creatief, besluitvaardig en
bedenkt mooie content die aansluit bij
onze doelgroep;

•

hebt veel affiniteit met onderwijs.

•

NIMA A communicatie is een pré.

•

een nieuwe bedrijfsnaam lanceren in
Nederland per 1 januari 2022;

•

ons leermiddel Numo lanceren in de
mbo-markt;

•

het schrijven en ontwikkelen van
aantrekkelijke content;

•

het beheer van onze sociale media
kanalen;

•

voorbereiden, uitvoeren en
organiseren van offline en online
campagnes om interesse te creëren
bij de doelgroep.

WAT KRIJG JE DAARVOOR TERUG?
•

Ambitieuze collega’s waarmee je samen
werkt aan iets groots, iets wat er toe
doet;

•

de kans om onze missie nog beter
invulling te geven: iedere leerling slim
laten groeien in rekenen en talen;

•

gunstige arbeidsvoorwaarden,
pensioenregeling en een passende
beloning voor jouw inzet;

•

de mogelijkheid om hybride te werken.

INTERESSE?
Stuur een e-mail met je motivatie naar Dominique
van ‘t Hoog: dominique@doenwerkt.nl.
Sluitingsdatum: 12 november 2021.

