VACATURE

Marketing-en communicatieadviseur
Result Laboratorium is een zelfstandig laboratorium en verzorgt 24 uur per dag
deskundige, klantgerichte en hoogwaardige routine én bijzondere diagnostiek, zoals
DNA en fertiliteitsonderzoek. Dit doet zij o.a. voor het Albert Schweitzerziekenhuis, het
Beatrixziekenhuis en diverse verpleeghuizen, GGZ instellingen, huisartsen en
verloskundigen in de regio Zuidwest Nederland. Ruim driehonderd medewerkers
zorgen ervoor dat er bloedafnames bij patiënten worden uitgevoerd en het
materiaal op één van de drie laboratoria wordt geanalyseerd.
Result Laboratorium heeft stevige groeiambities in een markt die in ontwikkeling is.
Om daar mede invulling aan te geven zijn wij op zoek naar een even ambitieuze
marketing en communicatieadviseur.
Heb je hart voor de zorg? Ben je een pragmatische doener die snel kan denken en
goed kan schrijven? Dan zoeken we jou als nieuwe collega.
De afdeling
De afdeling Sales en Communicatie bestaat uit twee sales managers en een
projectmanager. Zij zijn het aanspreekpunt voor alle klanten van Result Laboratorium
en vertalen de klantvragen naar de interne organisatie. Zij volgen de ontwikkelingen
in de markt en zijn verantwoordelijk voor het strategisch verkoopbeleid.
De functie
Als marketing- en communicatieadviseur:









verzorg je de on- en offline communicatie voor diverse klantgroepen.
zorg je voor de verdere ontwikkeling en uitvoering van online en offline
campagnes waarmee je een belangrijke bijdrage levert aan de positionering
van onze producten en diensten.
schrijf en redigeer je teksten voor interne en externe communicatie, waarbij je
stijl en taalgebruik naadloos aan laat sluiten bij de doelgroep.
coördineer je evenementen en scholingen voor diverse klantgroepen.
ben je in staat om het marketing- en communicatieplan verder te ontwikkelen
en te realiseren.
bewaak je de huisstijl en waar nodig scherp je deze aan.
draag je in brede zin bij aan de positieve beeldvorming van het bedrijf en ben
je het eerste aanspreekpunt voor de pers en media.

Uren & Dagen
Het betreft een aanstelling voor 28 tot 32 uur per week

Onze vraag






Je hebt minimaal Hbo denk- en werkniveau en aantoonbaar ruime
werkervaring in een soortgelijke functie.
Je bent allround inzetbaar en je krijgt zeker de ruimte om jouw specifieke
kwaliteiten tot hun recht te laten komen.
Je hebt daarnaast uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en
geschrift, een klantgerichte houding en bent in staat om de verbinding te
leggen.
Je bent zelfstandig, enthousiast en samenwerkingsgericht.
Je bent flexibel en organisatorisch sterk.

Ons aanbod
De functie is ingedeeld in FWG 55 (maximaal € 3.917 bruto per maand op
fulltimebasis). Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. De aanstelling is in
eerste instantie voor een jaar. Bij gebleken geschiktheid zal dit worden omgezet in
een vaste aanstelling. De overige voorwaarden zijn conform de Cao-Ziekenhuizen.

Informatie
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Carine
Mijnarends directie Result Laboratorium, 078 - 6523174.
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