
 

 

Vacature marketing en communicatie medewerker - Bleiswijk 
 
Als marketing en communicatie medewerker bij Houweling Group in Bleiswijk kom je te werken bij 
een internationaal opererend familiebedrijf. Het is jouw taak om de content op onze meertalige 
communicatiemiddelen actueel te houden. Denk aan berichten op de corporate website, artikelen 
in onze webshop en flyers. Je verstuurt ook de interne nieuwsbrief en beheert onze 
relatiegeschenken en correspondentiedrukwerk. Je bewaakt onze huisstijl en organiseert onze 
advertenties en de signing van onze locaties en voertuigen. De afdeling bestaat op dit moment uit 
een online marketeer en een meewerkend teamleider. Vanwege de groei van de organisatie en het 
vertrek van een collega werven we de teamleider en medewerker gelijktijdig. 
 
Omschrijving:  
Op maandag start je de week met een afdelingsoverleg zodat iedereen in het team weet wat er die 
week moet gebeuren. Jij hebt een deadline voor een beurs in Duitsland en zorgt dat de bestanden en 
content op tijd gereed zijn. Dat betekent dat je onder andere werkt aan de bijpassende teksten op 
onze website, het actualiseren en drukken van flyers en de inrichting van de stand. Met de online 
marketeer en informatiespecialisten werk je ook de beursactie in de webshop verder uit. Je stuurt 
teksten naar het vertaalbureau en constateert dat twee kennisartikelen op onze website aan 
herziening toe zijn. Daarom plan je ook meteen een afspraak in met de specialisten op dat gebied en 
stem je met de online marketeer af hoe de pagina’s nog beter gevonden kunnen worden.  
 
Wat ga je doen:  

• Je beheert en bewaakt de huisstijl. 

• Je beheert en organiseert de relatiegeschenken, correspondentiedrukwerk, signing en 
advertenties. 

• Je bent medeverantwoordelijk voor de actualiteit van de content op onze corporate website 
en webshop.  

• Je onderhoudt contacten met leveranciers zoals fotografen, drukkers en media. 

• Je werkt nauw samen met de afdeling collega’s aan onze evenementen, het opstellen van de 
kwartaalrapportages en het afdelingsjaarplan. 

• Je ondersteunt de business units en afdelingen bij hun inzet van marketing en communicatie. 

• Je blijft op de hoogte van actuele ontwikkelingen in je vakgebied en past die toe in je 
werkzaamheden. 

 
Wij bieden:  

• Een salaris gebaseerd op werkervaring, leeftijd en opleiding. 

• Een baan bij een stabiel en groeiend internationaal familiebedrijf. 

• Een werkomgeving met korte lijnen en de ruimte om je werkzaamheden naar eigen inzicht 
uit te voeren. 

• Een laptop en hybride werken in overleg met je collega’s en leidinggevende. 

• Cursussen, coaching en ontwikkelingsmogelijkheden.  

• Een goede pensioenregeling.  

• Mogelijkheid tot deelname aan bedrijfsfitness op locatie. 

• Personeelskorting op artikelen uit onze showroom.  
 



Hier herken jij jezelf in: 

• Je hebt mbo werk- en denkniveau.

• Je hebt een relevante opleiding afgerond.

• Je hebt bij voorkeur enige ervaring in een vergelijkbare functie.

• Je bent minimaal 32 uur in de week beschikbaar.

• Je schrijft en spreekt foutloos Nederlands. Het is een pré als je ook Engels, Frans of Duits
beheerst.

• Je werkt nauwkeurig en resultaatgericht.

• Je kunt goed relaties onderhouden en zoekt voor elk probleem een passende oplossing.

For safe keeping. 
Wij zijn een internationaal opererend familiebedrijf met meerdere vestigingen, maar we werken 
als één team aan safe keeping. Met elkaar creëren wij dagelijks een veilige en gezonde 
werkomgeving voor onze relaties én voor jou. Bij deze functie kom je in dienst bij onze business unit 
Houweling Holding bv, afdeling Marketing & Communication. Je standplaats is ons hoofdkantoor in 
Bleiswijk.  

Solliciteer direct: 
Je kunt reageren door te solliciteren via onze portal werkenbijhouweling.nl. Bij 
vragen en voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Fred van Beek 
(commercial director) via +31 88 1210 direct of fred.vanbeek@houweling.nl. 

Wij werven ons personeel in eigen beheer en hebben geen behoefte aan acquisitie. 

https://www.werkenbijhouweling.nl/
mailto:fred.vanbeek@houweling.nl

