
 

 

 

 

Betere ingrediënten, slimmere recepturen, efficiëntere processen ... Bij Spectro werken 

we elke dag aan de reinigingsconcepten van de toekomst. Next Generation Cleaning 

Solutions noemen we dat. Voor onze klanten betekent dat: hoogwaardige reinigings- 

middelen en innovatieve totaalconcepten waarmee ze het verschil kunnen maken. En 

 voor onze medewerkers: afwisselend werk in een familiebedrijf dat oog heeft voor 

mens en maatschappij. 

 

Vanwege onze aanhoudende groei zijn we op zoek naar een: 

 

Marketing en communicatie Medewerker (16 – 24 uur)  

Die ons innovatieve bedrijf op de kaart zet 
 

- Heb je oog voor detail en ben je creatief? 

- Kun jij je goed inleven in een bedrijf? 

- Kun jij zelfstandig functioneren? 

- Kun je werken met strakke deadlines? 

 

Dan gaan we graag met je in gesprek!  

 

 

Over de functie 

Als marketing en communicatie medewerker heb je een gevarieerd takenpakket en zal geen dag hetzelfde 

zijn. Je bent verantwoordelijk voor het zelfstandig bijhouden van de websites en alle andere social media 

kanalen, je stelt nieuwsbrieven op, maakt persberichten en zorgt ervoor dat deze op de juiste manier 

verstuurd worden, je coördineert het plaatsen van de advertenties, maar ook de verzorging van de 

documentatie en fotografie sessies. Tevens ontwerp je in samenspraak met klanten de etiketten voor hun 

producten en zorg je dat deze mooi zijn, maar wettelijk ook in orde. Daarnaast ben je eerst vervanger voor 

het printen van etiketten en werk je dus ook samen met onze productieafdeling. Kortom een veelzijdige 

functie met voldoende mogelijkheden voor eigen initiatief. 

 

Doordat je diverse afdelingen ondersteunt werk je veel en intensief samen met je collega’s.  

 

En verder 

 

- Heb je uiteraard goede communicatieve vaardigheden  

- Praat je even gemakkelijk met een directe collega als met de directie 

- Vind je administratieve taken ook leuk 

- Spreek je vloeiend Nederlands, Engels en weet je ook je weg in het Duits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Dit is wat je nodig hebt 

 

- Een afgeronde mbo-opleiding en -werkniveau 

- Werkervaring in een soortgelijke functie  

- Oog voor detail 

- Zelfstandige werkhouding 

- Flexibeliteit 

- Creativiteit 

- Kennis van Microsoft Office en Adobe Photoshop en Illustrator 

 

Dit is wat we je bieden 

 

- Een veelzijdige baan bij een innovatief familiebedrijf  

- Veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid 

- Ruimte om je takenpakket en eventueel je uren uit te breiden 

 

Lees vooral ook de ‘Werken bij’-pagina op onze website: www.werkenbijspectro.nl. 

Daar vertellen je toekomstige collega’s over hun werk. 

 

Laat van je horen!  
Ben je creatief en heb je oog voor detail? Dan zijn we benieuwd naar je verhaal.  

Stuur je CV en uitgebreide motivatiebrief naar 

 

Spectro B.V. 

Grevelingenmeer 2 

5347 JP  Oss 

0412 – 631 956 

Mail : po@spectro.nl 

 

  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs. 

 

http://www.werkenbijspectro.nl/

