Inspirator m/v

Communicatieadviseur

Communicatie is zeg maar echt jouw ding. Websites? Je weet er alles
van! Socials? No problem! Een communicatiestrategie uitdenken?
Het zit al in je hoofd, het hoeft alleen nog maar op papier. En heb je
dan ook nog een flinke dosis attitude om jouw ideeën te pitchen bij
onze klanten? Wij hebben de ultieme regiejob voor jou.

Ontzorgen, verbinden en inspireren. Wat doe je?
Jij gaat je bezighouden met de externe communicatie van onze
klanten. Samen met onze klanten ga je aan de slag. Dat begint
meestal bij het schrijven van een communicatiestrategie tot het uitvoeren van de acties. Je zet dus jouw specialisme in om de
communicatieactiviteiten van onze klanten te professionaliseren.
En we vragen daarbij ook commerciële lef. Af en toe gevraagd en
ongevraagd advies geven en nieuwe klanten en projecten binnen
halen. Atriumgroep nog beter op de kaart zetten hoort er ook bij!
Het is dus schaken op meerdere borden en dat vraagt om ook de
welbekende politieke antennes.
Gelukkig hoef je niet alles alleen te doen en kun je samenwerken
met diverse collega’s. Uiteraard met onze verenigingmanagers,
maar ook met jouw directe communicatiecollega’s.
Kortom, je steekt graag je handen uit de mouwen én ja dan word
je ook happy van een stand stofzuigen ’s ochtends om 7 uur om
daarmee weer een mooi product af te leveren.

Wat kun je van ons verwachten?

Atriumgroep werkt voor
branches, verenigingen,
stichtingen, ondernemers
en bedrijven.
Ontzorgen, verbinden en inspireren: de kern van ons werk
voor onze klanten, maar ook
voor alle Atriummers. Wij vinden het belangrijk dat de juiste
persoon op de juiste plek zit.
Dat jouw talenten tot recht
komen en er ruimte is om deze
te ontwikkelen. Want daar word
jij blij van. En als jij blij bent dan
zijn wij en onze klanten dat ook.
Communicatieadviseur zijn bij
de Atriumgroep is heel veelzijdig. Meestal werk je voor verschillende accounts, bent het
aanspreekpunt voor je collega’s
en je bent ambassadeur van
Atriumgroep. Bij Atriumgroep
zorgen we voor elkaar. Je kunt
rekenen op de expertise van
specialisten binnen de Atriumgroep.

Werken voor de Atriumgroep betekent dat je onderdeel wordt bent
van onze Atriumfamilie, een team, waarin ieder zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Samen zorgen we voor de best mogelijke
dienstverlening. Wij bieden naast een marktconform salaris en
goede arbeidsvoorwaarden, een warme werksfeer, gezellige collega’s en goede koffie.

Kom kennismaken

Wil je meer weten over deze functie?

Als je denkt dat je bij deze functie past, laat
het ons weten. Vertel ons eerlijk over je werkervaring, je talenten en je ambities. Schrijf
ons, mail ons of laat ons op een andere
manier weten dat jij de geschikte kandidaat
bent voor deze uitdagende en veelzijdige
functie. Wij hebben er zin in. Jij ook?

Ben je nieuwsgierig geworden naar deze functie?
Wil je meer weten hoe het is om voor Atriumgroep
te werken?
Check atriumgroep.nl en lees verhalen van onze
collega’s. Heb je vragen? Bel Maaike Rouw op
06 - 10 02 15 38 en hoor voor welke bedrijven jij
aan de bak mag. Heb je specifieke vragen over de
procedure of de arbeidsvoorwaarden? Neem contact op met Aicha Chaaby op 0183 - 645 037 of
stuur een e-mail naar vacature@atriumgroep.nl.

