
Wij zoeken per direct een

Marketing medewerker

Ben jij die enthousiaste marketing medewerker die wij zoeken? Solliciteer! Stuur je CV en 
motivatie naar Thom Goedhart, t.goedhart@jongejans-luchttechniek.nl, of bel 0223-660666

Jongejans Luchttechniek B.V. Breeuwersweg 5, 1786 PG, Den Helder, jongejansluchttechniek.nl

Jongejans Luchttechniek BV is een dynamisch en energiek bedrijf. Al ruim 30 jaar werken wij 
met een jong team van meer dan 35 medewerkers, verspreid over Nederland en de VS,  
dagelijks aan afzuigoplossingen voor onze klanten vanuit onze fabriek in Den Helder. Wij zijn 
gespecialiseerd in het ontwikkelen, produceren en installeren van afzuigsystemen voor de 
agrarische sector

Alle facetten van de bedrijfsvoering, vanaf de verkoop t/m montage op locatie, hebben wij in 
eigen beheer. Als team werken wij, ieder vanuit zijn/haar expertise, met een gemeenschappelijk 
doel: het creëren van gezondere werkomstandigheden en schonere agrarische producten.

Ter uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar een: 

Marketing medewerker (parttime, 10-16 uur per week)

Wat ga je doen?
In deze functie zijn je belangrijkste taken:
•	Het	opzetten	en	bijhouden	van	 
 markeingacties, zoals mailings,  
 advertenties en campagnes
•	 	Het	opstellen	van	een	marketingplan	/	

marketingstrategie
•	 	Het	ontwikkelen	van	promotiematerialen
•	 	Het	onderhouden	van	onze	social	media	

kanalen
•	Het	ontwikkelen	en	plaatsen	van	content		
 op de website en social media kanalen
•	Het	organiseren	van	onze	(internationale)
 beurzen met alle bijbehorende taken

Wat zoeken wij?
Voor onze marketing medewerker hebben 
wij de volgende functie-eisen: 
• Een afgeronde opleiding in de richting van  
 marketing, communicatie of media of      
 ervaring in een soortgelijke functie 
•	Je	kan	goed	overweg	met	programma’s	
	 om	afbeeldingen,	infographics	en	video’s		
 te bewerken/maken

 
 
• Je hebt sterke communicatieve  
 vaardigheden, mondeling en schriftelijk,  
 zowel in het Nederlands als in het Engels 
• Je bent enthousiast, sociaal, gemotiveerd,  
 proactief, ondernemend en resultaatgericht 
• Kennis over social media, mailings, SEO en  
 Analytics is een pré

Wie bieden wij? 
Als jij ons team komt versterken, krijg jij: 
• Een afwisselende functie bij de marktleider  
 op het gebied van agrarische afzuiging 
•	 Vrijheid	om	je	werkdagen	en	werktijden	zelf		
 in te plannen en in te delen.  
•	 Een	plezierige	werksfeer	in	een	gezellig	 
 bedrijf met jonge collega’s 
•	Een uitstekend salaris, dat mee gaat in de  
 CAO Metaal en Techniek 
•	25 vakantiedagen + 13 ADV dagen o.b.v.  
 een fulltime dienstverband 
•		Gezellige vrijdagmiddagborrels en  

bedrijfsfeestjes


