
Symbiont Consulting
Voor één van onze klanten zijn wij op zoek naar een 

MARKETING ASSISTENT

Ben je leergierig en wil je bijdragen aan vernieuwde marketingconcepten? Heb je coördinatie talent? 
Dan is deze functie vast iets voor jou!

Onze klant heeft als visie technologische leider te zijn in het leveren van oplossingen, gericht op het voorkomen van fraude die
gepaard gaat met het gebruik van beveiligde documenten en systemen. Zij biedt al langer dan 20 jaar diverse analoge en
digitale producten aan binnen de Surinaamse maatschappij en gebruikt beproefde marktingconcepten om klanten te
bereiken. Naast hun traditionele producten, zijn zij momenteel actief bezig hun innoverende, online producten aan klanten te
bieden.

Om het Marketing Team te versterken, zijn zij op zoek naar een proactieve Marketing Assistent.

DE FUNCTIE:
Als Marketing Assistent ben jij de tussenschakel van de lokale Operations Manager, de moedermaatschappij en externe
stakeholders. Je ziet erop toe dat de opmaak van diverse promotie materiaal voldoet aan de juiste standaarden en bent in
staat zelfstandig promotie materiaal en kranten advertenties op te maken. Je beheert de social media en website content van
het bedrijf en woont online vergaderingen bij met belangrijke stakeholders. Verder weet je klanten te bereiken met diverse
marketing projecten en ondersteun je met de coördinatie van promotie activiteiten. Je zorgt voor een goede klantenrelatie en
doet veldbezoeken ter versterking van de zichtbaarheid van het bedrijf.

FUNCTIE-EISEN EN COMPETENTIES:
Een minimaal afgeronde Middelbare opleiding met 2 jaar ervaring in een vergelijkbare functie. Je bent proactief,
stressbestendig en weet goed om te gaan met programma’s zoals Adobe Creative Suite, webdesign tools en MS Office. Je
communiceert helder en kan zowel in teamverband als zelfstandig werken. Kenmerkend voor je zijn creatief, flexibel en
daadkrachtig.

HET AANBOD
Een goed salaris en aantrekkelijke secundaire voorwaarden, een dynamische werkomgeving en mogelijkheden voor verdere
ontwikkeling en groei behoren tot het aanbod voor deze functie.

Sollicitaties met Curriculum Vitae kunnen tot uiterlijk 29 juli 2022 per e-mail gericht worden  aan
sollicitatie@symbiontconsulting.net
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