
Stichting 2Switch zoekt voor locatie Elst

Marketing & Communicatie Coördinator

Een goede Marketing & Communicatie coördinator als jij kan overal werken. De vraag is, wil je overal werken? Of gaat je 
voorkeur uit naar een baan bij een maatschappelijke onderneming, zoals de kringloop  die waarde wil toevoegen aan mens 
en milieu. Als innovatief bedrijf dragen wij bij aan een betere, meer duurzame woon-, leef- en werkomgeving van mensen.  
Heb jij ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van marketing & communicatiebeleid? Ben jij ondernemend en is social 
media jouw 2e natuur? Dan is 2Switch op zoek naar jou! Kijk voor meer informatie over 2Switch op www.2Switch.nl  en op 
onze Facebook pagina. 
 
Wat ga je doen?
Als Marketing & Communicatie coördinator lever je een belangrijke bijdrage aan verdere positionering van missie en visie, 
imago en naamsbekendheid van 2Switch. Je drive is om de organisatie op strategisch en beleidsmatig niveau vooruit te 
helpen. Dit doe je door, in samenspraak met de managers en stafleden van 2Switch, gericht marketing & communicatie- 
beleid te ontwikkelen en uit te voeren. Je ontwikkelt nieuwe ideeën en acties. Je stelt ook de social media content kalender 
op en voert zelf de PR- en communicatie activiteiten uit. Bij PR momenten ben je het gezicht van 2Switch. Je wordt 
daarnaast verantwoordelijk voor het optimaliseren, doorvoeren en toepassen van de (communicatieve) huisstijl. Een 
belangrijke opdracht is het bedrijfsonderdeel communicatie slim te organiseren en te borgen binnen 2Switch. Het betreft 
een functie voor 32-38 uur per week.
 
Wat vragen we van jou?
Een echte marketing en communicatie goeroe! Social media is je 2e natuur. Jij bent creatief, secuur en hebt gevoel voor 
vormgeving. Je bent communicatief sterk, ondernemend en kan zelfstandig werken. Je bent een goede gesprekspartner en 
een daadkrachtige coördinator.  Daarnaast heb je van nature een naar buiten gerichte houding en bent in staat om 
relevante contacten te leggen en deze te onderhouden. Je hebt een afgeronde HBO opleiding op zak, richting Marketing en 
Communicatie. Je beschikt over tenminste 2 tot 3 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur opgedaan in een retail 
omgeving. Je hebt vanzelfsprekend affiniteit met onze branche.  Je staat (volgens de ontwikkelingsfilosofie van 2Switch) 
open voor het aanbieden en begeleiden van opleidingsplekken communicatie. Verder ben je in bezit van rijbewijs B en heb je 
de beschikking over een auto. Je werkt van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 16.30 uur en bent flexibel als het een keer 
wat later wordt of er een activiteit in het weekend valt. 
 
Wat bieden we jou?
Net zoals onze producten, bezoekers en medewerkers uniek zijn, is de informele werksfeer met veel ruimte voor initiatief 
en ontwikkeling dat ook! Je krijgt in eerste instantie een tijdelijk contract met optie voor verlenging.  Salaris is afhankelijk 
van opleiding en werkervaring. Arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in het Handboek arbeidsvoorwaarden BKN. Er zijn 
regelingen voor pensioen, reiskosten woon-/werkverkeer en personeelskorting. 
 
Meer weten?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Geert Boersma via 
06  51 798 670, g.boersma@2switch.nl. 
 
Wil je solliciteren?
Ben jij ervan overtuigd dat jij onze kringloopvondst bent, mail dan je motivatiebrief en CV voor 6 mei 2022 naar 
personeelszaken@2switch.nl. Je krijgt bericht na de sluitingsdatum.


