Functieomschrijving
Heb je een passie voor marketing en communicatie? Hou je van regelen en organiseren? Ben je
service verlenend en meedenkend? Lees dan snel verder voor een interessante functie.
Wegens vervanging zijn wij op zoek naar een
ervaren Marketing Communicatie Assistent M/V
Boboti is een marketing- communicatiebureau in Oosterhout en bestaat uit een hecht team
van verschillende specialisten.
Dagelijks werken wij aan uitdagende vraagstukken op het gebied van branding, positionering
en propositie in de groensector. Wij gaan voor campagnes die inspelen op lokale gebruiken en
gewoontes, passend bij het merk en bovendien onderscheidend zijn. We stellen het doel
centraal en schromen er niet voor om externe specialisten in te huren waar nodig.
Wij geloven in groeien, nóg beter worden in waar je al goed in bent. Daarom dagen we onze
talenten uit en ruimen we tijd in voor persoonlijke ontwikkeling. We zetten samen lachend die
extra verrassende stap waarom niemand heeft gevraagd. We geven altijd verrassende nieuwe
inzichten en energie.
Boboti werkt voornamelijk voor 1 merk, te weten CANNA. CANNA is een producent van
hoogwaardige mest- voedingsstofen, groeimediums en additieven voor planten en biedt
verschillende teeltoplossingen aan om thuis een diversiteit aan gewassen te telen. CANNA
doet dit al meer dan 20 jaar en is marktleider in een groot aantal landen. Binnen deze
internationale organisatie streven we naar optimale merkbeleving, waarbij naast de kwaliteit
de klant centraal staat.

Wat ga je doen?
• ondersteunen van Marketeers en Business Unit Managers bij acties en campagnes;
• zorg dragen voor ondersteuning bij uitvoering van marketing- en communicatieplannen;
• organiseren van seminars, relatie evenementen en beurzen;
• ontwikkeling van promotie- en point-of-sale materialen;
• vergaren van marketing informatie over de doelmarkt;
• coördineren van de inkoop van promotionele artikelen en drukwerk;
• begeleiden van projecten;

• sparringpartner voor (interne)opdrachtgevers;
• diverse hand- en spandiensten t.b.v. de marketingafdeling;
• uitbouwen van de online marketing strategie.
Wie ben jij?
• Je hebt HBO werk- en denkniveau, Nima A is een pré;
• je hebt een passie voor marketing;
• je bent (commercieel) creatief;
• je beschikt over 1-3 jaar relevante werkervaring;
• je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschriftl;
• je kunt logisch denken en hebt analytisch vermogen;
• je bent organisatorisch sterk, hands-on mentaliteit;
• je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit;
• je voelt je thuis in een jong en hecht team binnen een dynamische organisatie;
• je hebt goede kennis van (open) ofce-pakket.
Wat bieden wij?
Deze functie biedt diverse doorgroeimogelijkheden. Wij bieden goede arbeidsvoorwaarden
met een salaris dat past bij de verantwoordelijkheden. De functie is voor 36 uur en de
standplaats is in Oosterhout NB. Onze organisatie is gemakkelijk te bereiken doordat de
locatie is gelegen nabij de A27.
Als onze eisen en jouw vaardigheden overeenkomen, dan zien we jouw sollicitatie graag
tegemoet. We ontvangen je sollicitatie met motivatiebrief en C.V. graag per e-mail via
personeelszaken@boboti.nl
Acquisitie door derden wordt niet op prijs gesteld.

