Vacature teamleider Marketing & Communication - Bleiswijk
Als teamleider Marketing & Communication bij Houweling Group in Bleiswijk ben je
verantwoordelijk voor de afdeling Marketing & Communication. In deze functie geef je leiding aan
een online marketeer en marketing en communicatie medewerker, maar steek je ook zelf de
handen uit de mouwen. Je werkt samen met directie en management aan de ontwikkeling en
uitvoering van plannen voor Houweling Group. Jij zorgt daarbij voor een eenduidig en herkenbaar
beeld van de organisatie naar buiten toe en ondersteuning van de doelen door het ontwikkelen
van passende activiteiten en middelen. Je rapporteert aan de commercieel directeur. Vanwege de
groei van de organisatie en het vertrek van een collega werven we de teamleider en medewerker
gelijktijdig.
Omschrijving:
Tijdens het wekelijkse afdelingsoverleg constateer jij of de bezetting van het team optimaal is. Waar
nodig pak je taken op of zorg je dat het voor iedereen duidelijk is welke activiteiten prioriteit hebben.
Je werkt deze week aan publiciteit rondom een bedrijfsovername en adviseert de directie over de
voor- en nadelen van de bijbehorende keuzes die over jouw vakgebied gaan. Ook monitor je die
week de voortgang en resultaten van de geplande marketingactiviteiten. Waar nodig stem je
aanpassingen af met de betrokken collega’s en voer je deze ook door. Vervolgens bepaal je samen
met de projectgroep MVO hoe we onze inspanningen en doelen op dat gebied intern en extern
aandacht kunnen geven. Jij hebt daarbij ook oog voor de raakvlakken met bijvoorbeeld onze
arbeidsmarktcommunicatie en plant daar meteen een vervolg voor in.
Wat ga je doen:
• Je geeft leiding aan de afdeling Marketing & Communication en bent verantwoordelijk voor
haar dynamiek, efficiëntie en effectiviteit.
• Je stimuleert de inzet van de kwaliteiten van medewerkers en waarborgt samenwerking en
kennisdeling binnen en buiten de afdeling.
• Je bent sparringpartner voor de directie en de business unit- en afdelingsmanagers.
• Je bent verantwoordelijk voor de corporate positionering in strategie, tekst en stijl en voert
deze ook uit.
• Je draagt bij aan de bedrijfsdoelen door het ontwikkelen van passende activiteiten en
middelen.
• Je werkt nauw samen met je collega’s aan alle veelvoorkomende werkzaamheden op de
afdeling.
• 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 laptop en hybride werken in overleg met je collega’s en leidinggevende.
• Een werkomgeving met korte lijnen en de ruimte om je werkzaamheden naar eigen inzicht
uit te voeren.
• Cursussen, coaching en ontwikkelingsmogelijkheden.
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Een goede pensioenregeling.
Mogelijkheid tot deelname aan bedrijfsfitness in Bleiswijk.
Personeelskorting op artikelen uit onze showroom.

Hier herken jij jezelf in:
• Je hebt hbo werk- en denkniveau en bent in bezit van een relevant diploma.
• Je hebt minimaal 1 jaar ervaring opgedaan in een vergelijkbare functie.
• Je hebt actuele kennis van het vakgebied en commercieel inzicht.
• Je bent minimaal 32 uur in de week beschikbaar.
• Je schrijft en spreekt foutloos Nederlands en Engels. Het is een pré als je ook Frans of Duits
beheerst.
• Je werkt zelfstandig en resultaatgericht.
• Je hebt analytisch vermogen en bewaakt altijd het overzicht.
• Je kunt goed plannen en prioriteren en daarbij anderen overtuigen van jouw mening, plan of
idee.
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 tot 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.

