Medewerker Marketing & Communicatie met passie voor wijn
m/v (fulltime)
Jean Arnaud is een familiebedrijf opgericht in 1964. Het portfolio bevat een ruim en mooi assortiment
wijnen uit alle windstreken van de wereld. Tot onze afnemers rekenen wij zowel het on-trade als het
off-trade retailkanaal.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste en gedreven medewerker
Marketing & Communicatie. Als medewerker Marketing & Communicatie houd je je bezig met het
faciliteren van marketing tools aan onze afnemers in de breedste zin van het woord. Dit varieert van
het onderhouden van de website tot het opmaken van promotiemateriaal. Je denkt mee in het
opzetten van promotionele acties en onderhoudt contacten met de wijnleveranciers. Verder
ondersteun je het verkoopteam.
We zoeken iemand die accuraat kan werken, initiatief neemt en een commerciële insteek heeft. Met
jouw marketing & communicatievaardigheden, gecombineerd met je gedrevenheid ben je in staat om
Jean Arnaud sterk, consistent en professioneel neer te zetten.

De hoofdtaken
•
•
•

Bijhouden en aanvullen website content
Coördinatie promotionele acties
Ondersteuning verkoopteam

Het profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MBO+ werk- en denkniveau
Ervaring met website beheer
Ervaring met MS Office, met name PowerPoint en Publisher en Adobe Acrobat, zoals Photoshop
Servicegericht
Proactieve en positieve houding
Als goede gesprekspartner heb je veel affiniteit met wijn
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal zowel mondeling als schriftelijk
Beheersing van de Franse taal is een pré
Woonachtig in de regio Tilburg

Wat bieden wij?
•
•

Een uitdagende en dynamische baan in een markt met volop scoringskansen
Prima salaris en dito arbeidsvoorwaarden

Solliciteren?
Herken je jezelf in alle aspecten van deze functie? Richt dan je CV en motivatiebrief aan Anton
Bongers:
a.bongers@jeanarnaud.com.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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