Junior communicatiemedewerker
Werk/denkniveau: Hbo
Uren per week: 16 - 24
Werkgebied: in Amersfoort op het KWA-kantoor
Geloof jij ook in de kracht van content marketing? En gaat het je makkelijk af om duidelijke
klantboodschappen te formuleren van soms best ingewikkelde materie? Vind je het leuk om
samen met onze adviseurs actieplannen te bedenken en helpen uit te voeren?
Dan komen wij graag in gesprek met jou.
Het is fijn als je uit een b2b-omgeving komt of gevoel hebt voor complexe (technische)
diensten. Dat helpt je in het aanspreken van onze doelgroepen. Verder heb je affiniteit met
het inzetten van online marketing. Wij maken veelvuldig gebruik van e-mailmarketing en
LinkedIn marketing. Ook willen we starten met het geven van webinars. We zijn benieuwd
welke kansen jij nog meer voor ons ziet. We hebben korte lijnen, beslissen snel en nemen
snel actie. Lekker praktisch. Dat past bij ons. Bij jou ook?
Nieuwe functie
Binnen KWA is de Junior communicatie medewerker een nieuwe functie. Je gaat
samenwerken met de commercieel directeur die de lijnen uitzet en met het secretariaat. Die
ondersteunen in uitvoerende taken. Het afgelopen jaar is het fundament gelegd voor een
goed doordachte content marketing-strategie, zijn tools en systemen ingericht en is deze
manier van werken in de organisatie ingebed. Nu mag jij het stokje overnemen en de
communicatie en content marketing van KWA verder uitbouwen.
We vinden het belangrijk dat je het KWA-DNA hebt en kijken verder ook naar:
˗ je communicatie achtergrond en –opleiding (liefst zo’n 3 jaar ervaring).
˗ je ondernemende en praktische instelling.
˗ of je initiatief neemt bij het aandragen van ideeën.
˗ hoe je collega’s helpt met hun communicatie vraagstukken.
˗ jouw inzicht in strategisch en planmatig denken.
˗ je geloof in eigen kunnen.
˗ je overtuigingskracht en vastberadenheid ergens 100% voor te gaan.
Hier ga je mee aan de slag
Er is veel te doen binnen KWA. Het is een dynamische omgeving met pro-actieve adviseurs
die met initiatieven komen. Gezamenlijk werken jullie deze plannen uit en zorg jij
grotendeels voor de uitvoering. Al dan niet samen met een reclamebureau.

Verder ligt er ook nog dit:
 Je denkt mee over de overall positionering van KWA én hoe we onze diensten het beste onder de
aandacht kunnen brengen.
 Het omzetten van ideeën in praktische actieplannen, die je ook uitvoert.
 Opstellen en managen van de content planning / content kalender.
 Adviseurs helpen goede artikelen te schrijven voor eigen kanalen, maar ook voor vakmedia. Soms
hoort video hier ook bij.
 Ontwikkelen van content voor e-mailings, social media-kanalen, website.
 Het analyseren van de effectiviteit van de website en het aandragen van ideeën hoe dit te
verbeteren. Je houdt de website ook bij.

Bij wie kom je werken?
KWA Bedrijfsadviseurs in Amersfoort is hét adviesbureau voor het bedrijfsleven. Met een
kleine 70 medewerkers in dienst. Onze klanten? Die variëren van familiebedrijven tot grote
concerns. Van zuivel tot chemie. Op jaarbasis bedienen we zo’n 600 klanten. En die grote
variatie in klanten maakt het werken bij KWA zo leuk.
Onze drive is klanten ondersteunen met specialistische en technische kennis, zodat zij zich
met een gerust hart kunnen focussen op de dagelijkse gang van zaken.
Dit bieden wij jou
Wat wij je bieden is een uitdagende baan, die niet strikt omkaderd is. Je krijgt de vrijheid
hier deels zelf invulling aan te geven. Over thuiswerken en flexibele tijden doen we niet
moeilijk. Wil je wat nieuws proberen? Kom met een goed onderbouwd plan en samen
werken we dit dan uit.
Verder bieden we ook nog








een goede werksfeer en een zeer collegiaal bedrijf
veel ruimte voor initiatief en persoonlijke ontwikkeling
professionele werkomgeving
veel aandacht voor gezamenlijke bedrijfsuitjes en teamactiviteiten
jongKWA (gezamenlijke activiteiten voor onze young professionals)
reiskostenvergoeding, pensioenregeling en marktconforme arbeidsvoorwaarden
korte lijnen en een platte organisatie

En last but not least, je hebt de mogelijkheid mede-eigenaar te worden van ons bedrijf.
Vragen en solliciteren
Heb je nog vragen over jouw toekomstige baan? Neem dan contact op met Robin Sinke. Via
e-mail op rjs@kwa.nl of bel naar 033-4221373.
Jouw motivatie met CV stuur je vóór 4 februari 2019 via e-mail naar Marga Steenbeek:
mst@kwa.nl.
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