
 
 
VACATURE Fulltime Medewerker Marketing en Communicatie  - Woudenberg (Midden-Nederland) 
 
Herzog Medical B.V. is een Internationale speler op het gebied van compressieproducten (kleding en apparatuur) 
binnen de sportwereld - www.herzogmedical.com Ons succes is gebaseerd op jarenlange ervaring en voortdurende 
dialoog met onze wederverkopers en eindgebruikers. Het productenassortiment bestaat uit professionele 
oplossingen voor tal van sport gerelateerde blessures. 
 
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een: 
 

Medewerker Marketing en Communicatie M/V 
 
Functieomschrijving 
Als medewerker marketing en communicatie lever je een actieve bijdrage aan het marketing- en 
communicatiebeleid van Herzog Medical B.V. Je werkt zelfstandig en er wordt veel eigen initiatief verwacht.  
Je bewaakt het marketing- en communicatiebudget.  
 
Kerntaken: 

 Signaleren en implementeren van nieuwe trends op het gebied van marketing en communicatie. 
 Het zelfstandig ontwikkelen en realiseren van de diverse communicatiematerialen, zoals flyers, POS 

materiaal, mailings, persberichten, nieuwsbrieven, advertenties, het bijhouden van de website en de inzet 
van social media. Dit vereist een grote mate van creativiteit.   

 Een foutloze beheersing van de Nederlandse taal en een vlotte pen is noodzakelijk. Je vindt het leuk om 
teksten te schrijven en te redigeren.  

 Om de verschillende social media kanalen, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en LinkedIn, en overige 
online marketing campagnes consequent en effectief in te kunnen zetten, is een grote mate van 
theoretische kennis op dit terrein een vereiste. 

 Je beheert de diverse websites van Herzog Medical. Kennis van SEO/SEA en ons content-management 
systeem Wordpress is een vereiste.  

 Het onderhouden van contacten met onder meer commerciële relaties, klanten, partners, reclamebureaus 
en adverteerders behoort ook tot je takenpakket. 

 Het leggen en onderhouden van contacten met gesponsorde atleten en teams is eveneens een belangrijk 
gegeven. 

 Het bevorderen van de uitstraling en de naamsbekendheid van het bedrijf en het bewaken van de huisstijl 
in externe uitingen maakt deel uit van je werkzaamheden. 

Kwaliteiten 
Je hebt een proactieve, enthousiaste instelling en je hebt een goed gevoel voor klant- en resultaatgericht werken 
binnen een klein team. Je bent gestructureerd, zelfstandig en secuur. 
 
Functie-eisen  

 HBO werk- en denkniveau  
 Opleiding op het gebied van Marketing & Communicatie 
 Relevante werkervaring 
 Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel schriftelijk als mondeling (Duitse taal 

strekt tot aanbeveling).  
 Uitstekende beheersing van- en aantoonbare ervaring Wordpress, Photoshop, Indesign en Illustrator. 
 Teamplayer, hands-on mentaliteit, zelfstandig, flexibel, creatief (zowel uitvoerend als strategisch) en een 

pro-actieve instelling.  
 Voorkeur voor je woonplaats is binnen een straal van 40km van ons hoofdkantoor in Woudenberg. 

 
Interesse? 
Om te solliciteren stuur je je motivatie en C.V. , graag vóór 14 juli a.s., naar info@herzogmedical.com 
o.v.v. ‘Sollicitatie medewerker marketing en communicatie’. Voor nadere informatie over de vacature neem je per 
e-mail contact op met Harald Herzog:  harald@herzogmedical.com  
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