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Junior Marketingcommunicatie manager 
32 uur per week  

Per half januari 2019 
Uitdagende baan voor (foodie met) communicatietalent 

 
Bureau van Sintnicolaas  
Full-service communicatiebureau, met specialisme food 
 
Bureau van Sintnicolaas is een klein maar veelzijdig communicatiebureau met een mooie, internationale 
klantenkring. Food is ons specialisme. Alle facetten van het communicatievak komen voorbij, van 
strategische consumentencampagnes en persbijeenkomsten tot publieksevenementen, social media en 
websitebeheer en begeleiden van reclamecampagnes.  
Communicatie is een vak en onze klanten willen wij hierin optimaal ondersteunen.  
 
Vanwege vertrek van de huidige junior marketingcommunicatie manager zijn wij op zoek naar een 
enthousiaste junior marketingcommunicatie manager die affiniteit heeft met food, zelfstandig kan 
werken en het als een uitdaging ziet om binnen de ruimte die geboden wordt zichzelf te ontwikkelen.  
 
De werkzaamheden bij het Bureau van Sintnicolaas bieden veel afwisseling en dynamiek. De grote 
klanten zijn Nederlands Mosselbureau en Irish Food Board.  
Het Mosselbureau lichten wij er even uit. Wij zijn verantwoordelijk voor de collectieve 
promotiecampagnes van de Zeeuwse mosselsector in Nederland en België. De werkzaamheden 
betreffende massamediale campagnes, social media activiteiten, persbenadering en evenementen. 
De komende drie jaren komt de nadruk te liggen op campagne gericht op 25-35 jarigen In Nederland en 
België. Hier ligt een interessante rol voor de nieuwe medewerker.  
 
 
Werkzaamheden 

• Ondersteuning management 

• Organiseren persbijeenkomsten maar ook grote publieksactiviteiten (tot 700 personen) 

• Ondersteuning persactiviteiten 

• Administratieve werkzaamheden (Snelstart, facturatie) 

• Webbeheer (Wordpress), social media, opmaken en verzenden nieuwsbrieven 

• Redigeren/nalezen/corrigeren teksten 

• Contacten met partners (reclamebureau, web-bureau, fotografen e.a.) 

• Perslijsten opmaken, bijhouden en corrigeren 
 
Kwaliteiten 

• Organisatorisch vaardig 

• Gevoel voor grafisch ontwerp/design  

• Hands on 

• Zelfstandig 

• Enthousiast 

• Flexibel 
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Functie-eisen 

• Afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur communicatie 

• Flexibel en zelfstandig 

• Affiniteit met social media 

• Geen 9 tot 5 mentaliteit 

• Correcte beheersing Nederlandse taal in woord en geschrift 

• Beheersing Engelse taal in woord en geschrift 

• Affiniteit met de food industrie is een pré 

• In bezit van rijbewijs 
 

Wat bieden wij? 

Een interessante, afwisselende baan (32 uur) met een grote mate van vrijheid, ruimte om je te 

ontwikkelen, in een inspirerende werkomgeving (Caballero Fabriek Den Haag). Goede 

arbeidsvoorwaarden, afgestemd op de ervaring van de kandidaat. 

 

Bekijk ook: 

Www.bureausintnicolaas.nl,  

www.Uitdekeukenvan8.nl (= initiatief van Tilly Sintnicolaas, wordt beheerd door Bureau van Sintnicolaas) 

 

Interesse? 

Stuur een motivatie en CV naar tilly@bureausintnicolaas.nl. Wil je meer weten, bel dan 06-46611099. 

http://www.bureausintnicolaas.nl/
http://www.uitdekeukenvan8.nl/
mailto:tilly@bureausintnicolaas.nl

