OPEN
VOOR JOU

VACATURE MARKETING,
COMMUNICATIE &
EVENTS
24 UUR PER WEEK
MIDAS WINKELCENTRUM IN ASTEN
Greep uit werkzaamheden:
bedenken en uitvoeren van events en acties
social media beheren
jaarplanningen maken
websites bijhouden en beheren
aanspreekpunt ondernemers en medewerkers
bewaken budget en coördineren sponsoring

BEKIJK DE HELE VACATURE OP
WWW.MIDASWINKELCENTRUM.NL & SOLLICITEER

VACATURE MARKETING,
COMMUNICATIE &
EVENTS (24 UUR)
Als marketing en communicatie medewerker bij Beheermaatschappij van der Loo ben jij het
creatieve brein achter de acties en evenementen bij Midas Winkelcentrum, maar ook bij
Albert Heijn én Primera. Dit familiebedrijf bestaat uit een 2-tal Retail bedrijven en is actief in de
ontwikkeling en verhuur van Vastgoed. Op verschillende vlakken kun jij bijdragen!

WAT GA JE DOEN?
Je bent verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van marketing- en
communicatieactiviteiten van Midas Winkelcentrum en deels bij Albert Heijn Asten,
Primera Asten en Centrummanagement Asten. Je onderhoudt websites, social media en bent
bezig met het regelen en plannen van acties en evenementen.
Je houdt de regie over verschillende deadlines, werkt vaak aan meerdere acties tegelijk en hebt
veel contact met de ondernemers.

Al overtuigd? Yes!
Stuur je motivatie en cv + foto naar kim@beheervanderloo.nl t.a.v. Kim Neervens

Taken en verantwoordelijkheden
- Beheer en onderhoud website Midas Winkelcentrum en Albert Heijn Asten
- Social media voor verschillende bedrijven binnen Beheermaatschappij v/d Loo
- Organisatie en uitvoering van acties en evenementen
- Contact met lokale kranten en media
- Coördineren van sponsoring
- Jaarplanning Midas maken en bewaken
- Aanspreekpunt ondernemers en medewerkers van Midas Winkelcentrum
- Volgen van ontwikkelingen in de markt
- Nieuwsbrieven opstellen
- Bewaken van huisstijl
- Bewaken van budget

Wat vragen we?
- HBO werk- en denkniveau
- Relevante opleiding liefst in marketing- en/of communicatie
- Representatief
- Initiatief nemend, enthousiast en pro actief
- Legt gemakkelijk contact en weet ingangen voor zichzelf
te creëren
- Je hebt zeer goede communicatieve vaardigheden
- Woonachting in regio Asten
- Flexibel
- Kennis van Wordpress en Canva is een pré

Wat bieden we?
- Marktconform salaris
- Verantwoordelijke en uitdagende functie
- Open en informele werksfeer
- Mogelijkheid om deel te nemen aan
diverse opleidingen
- Werken in een mensgerichte,
dynamische en ambitieuze organisatie
- Veel vrijheid om deze topfunctie
in te vullen

