
WE ARE HIRINGWE ARE HIRING

Marketing & communicatie

Wij zijn Ik Onderneem! B.V., wij zijn een bureau dat geen 
genoegen neemt met “nee, dat kan niet”. Wij staan voor 
pionieren, samen, vindingrijk, en resultaat. Dat is meer dan 
alleen ergens over praten, wij denken mee, nemen regie en 
gaan het doen!
Onze projecten hebben altijd te maken met het verbinden, 
versterken en toekomstbestendig maken van winkelgebie-
den. We zorgen dat onze opdrachtgevers het verschil 
merken. Van hoog strategisch niveau tot handen uit de 
mouwen met ondernemers naar resultaat. Onze missie; 
partijen activeren om samen te werken en te 
professionaliseren. Dus geen stapels papier, maar zorgen dat 
het gebeurt.  

WIE ZIJN WIJ?

• HBO werk- en denkniveau
• Zelfstandig werkend 
• Betrokkenheid naar je collega’s en   
 naar de klant
• Gestructureerd en doelgericht 
• Resultaatgericht 
• Goede beheersing Word en Excel
• Enige kennis van Mailchimp, Google   
 suite, CRM, Zoom 

WIE BEN JIJ?

Je bent ondernemend, klantvriendelijk, sterk 
in communicatie en hebt goede sociale 
vaardigheden. Heb jij het Ik Onderneem! DNA 
in je? Ben je klant- en resultaatgericht, hart 
voor samenwerking en vindingrijk, dan vind je 
bij ik Onderneem! jouw nieuwe baan. 

WIE ZOEKEN WE?

 Leuk dienstverband 
 Betrokken team
 Fulltime, 32 uur in overleg
 Salaris in overleg 

Wij kijken naar jou, wie je bent, wat je kracht is 
en wat je mee brengt. Dat is niet altijd in één 
vorm te gieten. Dus we gaan graag het 
gesprek aan om te kijken of je bij ons past! 

WAT BIEDEN WIJ?

Mail je cv en een korte motivatie 
naar s.unk@ik-onderneem.nl. 
Tel. 026-844 86 82

Ben je nieuwsgierig geworden naar ons? Kijk op onze 
website http://www.ik-onderneem.nl. 

HEB JE INTERESSE?

• Zorgen voor optimale zichtbaarheid door de inzet 
 van Sociale Media, nieuwsbrieven, blogs en artikelen
• Bewaken van de huisstijl
• Creëren van relevante content
• Controleren van documenten op schrijfwijze,        
               spelling en leesbaarheid 
• Voorbereiden presentaties
• Bijhouden en aanpassen van onze website
• Ondersteuning projectcoördinator en directie
• Externe communicatie en verzorgen van updates   
 naar de klant toe

WAT GA JE DOEN?

VINDINGRIJK RESULTAATPIONIER SAMEN


