Bij Bureau ICE zijn wij ervan overtuigd dat ieder lerend mens zich optimaal moet kunnen ontwikkelen. Wij maken daarom al 25
jaar eerlijke toetsen en examens van hoge kwaliteit voor onderwijs en overheid, zoals ons digitaal leerlingvolgsysteem jij! en de
IEP Eindtoets voor leerlingen in groep 8. Ook geven wij trainingen aan docenten om hen (nog) beter te maken in het eerlijk
beoordelen van competenties.
Voor het basisonderwijs maakt Bureau ICE de IEP Eindtoets, het IEP Leerlingvolgsysteem en de IEP-trainingen. We  proberen iedere
dag het primair onderwijs in Nederland beter te maken en hen te helpen en te inspireren met onze producten en diensten. Wegens
enorme groei van het merk IEP willen wij ons team graag versterken met een enthousiast, betrokken en leergierige

JUNIOR MARKETEER
PRIMAIR ONDERWIJS (PO)
(32/40 uur)

WAT GA JE DOEN?
Als junior marketeer zorg jij dat het merk IEP zijn stevige positie
behoudt én uiteraard verder uitbreidt. Bij het bepalen van de
strategische koers word je ondersteund door de marketingmanager. Samen bedenken jullie slimme campagnes en jij zet
deze uit. Hierbij hebben jullie nauw contact met de productmanager en de adviseurs van de IEP. Je werkt namelijk samen
in het marktteam PO samen met alle andere betrokken
afdelingen. Je geniet van de vrijheid om samen met hen het
merk IEP een nog groter succes te maken. Jullie sparren continu
over de product- en dienstcombinaties, je stemt aanbod,
bood-schap, beeld en toon optimaal af op de doelgroep
(leerkrachten, interne begeleiders, directeuren en besturen van
basisscholen)  en weet hen te bereiken met de propositie:
Een kind is meer dan taal en rekenen. Dit geldt zowel online als
offline.
De uitvoering van de gemaakte plannen pak je zelfstandig op.
Je bedenkt en schrijft content in de vorm van (e)mailingen,
inspirerende blogs en artikelen om zo onze kennis met de
markt te delen en hen te inspireren. Je bent creatief komt met
veel initiatieven om de doelen te bereiken. Daarnaast ben je
ook verantwoordelijk voor de (organisatie van) beurzen,
webinars en congressen, de website, de social media kanalen
etc. Kortom, een veelzijdige functie waar je als junior marketeer
veel kan leren en veel ruimte krijgt om deze rol steeds
zelfstandiger op te pakken.
Tot slot ben je onderdeel van het marketingteam waardoor je
ook bij marktoverstijgende projecten aangehaakt bent. In dit
team werk je samen met de andere marketeers, de vormgever
en de online marketeer.

WAAR KOM JE
TE WERKEN?
Je thuisbasis is een groene en duurzame
werkplek vlakbij Utrecht. Onze organisatie
bestaat uit mensen die allemaal met
overtuiging werken aan het verbeteren van het
onderwijs. Je werkt in een team van
marketeers, accountmanagers, trainers en
adviseurs met verschillende achtergronden,
die werkzaam zijn voor het (primair) onderwijs.

WANNEER BEN JE SUCCESVOL
IN DEZE ROL?
Je hebt een relevante opleiding op hbo
gedaan in de richting van communicatie/
marketing (met wellicht enige ervaring in het
werkveld).
Je hebt affiniteit/ervaring met het onderwijs.
Je weet in de basis hoe marketing werkt en
denken vanuit de klant én onze eigen visie is
voor jou vanzelfsprekend.
Je oppert graag eigen ideeën en initiatieven,
durft kritisch te zijn, bent energiek en weet
zeer snel te werken.
Je hebt ervaring met het (foutloos) schrijven
van content in verschillende vormen als
(e)mailingen, blogs en artikelen.
Je bent goed in het oppikken van nieuwe en
soms complexe informatie en kunt die
omzetten naar verschillende doelgroepen en
kanalen.
Je bent een teamspeler, zowel in het
marketingteam als ook in je eigen marktteam
van het PO.
Je bent een enthousiaste, eigenwijze en
betrokken collega, waar we ook mee kunnen
lachen.

ENTHOUSIAST GEWORDEN?
Wij zien je sollicitatie graag vóór 14 december 2018
tegemoet via vacatures@bureau-ice.nl onder vermelding
van ‘Junior Marketeer PO’.
Voor vragen over de inhoud van de vacature kun je
contact opnemen met Irene Fokkens, marketingmanager,
via 06 10 78 93 06 of ifokkens@bureau-ice.nl of ga naar
www.toets.nl. Voor praktische vragen kun je contact
opnemen het secretariaat via 0345-65 66 10.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

