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

Onze missie: iedere leerling slim laten groeien in rekenen en taal. Wij zijn klaar voor de volgende
stap en introduceerden afgelopen januari een gloednieuwe, online leeromgeving: Numo. Numo
helpt de docent door hem veel over zijn leerlingen te vertellen. Zo kan hij iedere leerling de juiste
aandacht geven. Voor leerlingen is Numo als een maatje dat je helpt om zo efficiënt mogelijk te
leren en het ook echt vol te houden.

VACATURE
EXPERT MARKETING EN COMMUNICATIE
UITHOORN, FULLTIME

JIJ...

WAT GA JE DOEN?

•

hebt HBO werk- en denkniveau;

•

hebt minimaal vijf jaar ervaring in een
vergelijkbare rol;

•

bent een ster in Nederlands in woord
en schrift;

•

weet hoe je mensen raakt met de
juiste content en via de juiste kanalen;

Jouw belangrijkste uitdaging is om
zoveel mogelijk docenten in het vo en
mbo te bereiken en ervoor te zorgen
dat onze binnendienst het aantal demoaanvragen bijna niet bij kan benen.
Je bent verantwoordelijk voor het
opstellen, uitvoeren en analyseren
van de marketingcampagnes en
communicatieactiviteiten.

•

kunt uit de voeten met crm- en
e-mailmarketingsoftware, Google
Analytics en Adwords;

•

en het belangrijkste: je bent een
bevlogen onderwijsliefhebber, die zich
goed kan inleven in de wereld van
docenten en schooldirectie.

Je schrijft pakkende teksten en
persberichten, verstuurt nieuwsbrieven
en e-mailings, beheert de websites en
de social mediakanalen en duikt in de
cijfers (Google Analytics) om te kijken wat
werkt en waar kansen liggen. Je pakt de
meest uiteenlopende klussen aan: van het
afstemmen van de inhoud van een poster
tot het rapporteren van resultaten aan
het managementteam.

WAT KRIJG JE DAARVOOR TERUG?
•

de kans om te helpen het werk van
docenten te verlichten en het leerproces
van leerlingen te verbeteren;

•

de uitdaging om vanaf de startfase
betrokken te zijn bij de marktintroductie
van een ijzersterk en innovatief product;

•

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

•

de ruimte om jezelf te ontwikkelen;

•

gunstige arbeidsvoorwaarden en een
passende beloning voor jouw diensten.

INTERESSE?
Richt een e-mail met je motivatie en cv aan
Linette Eveleens: linette@muiswerk.nl.

