Marketing & Communicatie medewerker
Wij versterken ons team graag met een gedreven marketing/communicatie topper
(junior). Heb jij het juiste gevoel bij onze merken, hou je van veelzijdigheid en wil jij graag
deel uitmaken van ons jonge ambitieuze team? Dan zijn wij op zoek naar jou.
Samen creëren we de toekomst.
Wij zijn GiftNation uit Velp bij Arnhem. Wij helpen mensen te verrassen met bijzondere
cadeaus waar het milieu, de maker, de gever én de ontvanger blij van worden. Cadeaus
met een verhaal en het liefst digitaal. Wij zijn creatief, origineel en altijd in beweging.

Een greep uit onze eigen cadeau collectie: BloomPost, Stuurplanten.nl, boek &
bladkado, Doenkado, Nature’s Gift en Adventurecard.
Naast onze eigen cadeaucollectie verzorgen wij een verrassend assortiment A-merken,
belevenissen, bloem&plant cadeaus en giftcards voor loyaliteitsprogramma’s,
(relatie)geschenken en kerstpakketten. Van elektronica tot dagjes weg, van planten tot
boeken en tijdschriften.
Ons team? https://www.giftnation.nl/over-ons
Wat ga je doen?
Je gaat samen met ons creatieve team (nieuwe) digitale cadeaus in de markt zetten
waar jouw focus ligt op marketing & communicatie. Goed om te weten: er is veel ruimte
voor je eigen creativiteit! Jij zorgt ervoor dat we zichtbaar zijn, zodat klanten en partners
ons blijven vinden. Je voert marketingcampagnes uit die zelf door jou worden opgezet.
Je creëert en coördineert alle (online) communicatie-uitingen, van productteksten en
advertenties tot nieuwsbrieven en posts. Je inspireert onze klanten. Je houdt onze
websites up-to-date en je mag helemaal losgaan op Social.

Ook ondersteun je onze sales afdeling bij het maken van presentaties en sta je nauw in
contact met onze partners/organisatoren om samen nieuwe content te creëren.
Kortom, een unieke functie waarbij je veel vrijheid en verantwoordelijkheid krijgt in een
sleutelpositie binnen de organisatie. Iedere dag is weer anders en je krijgt volop de
mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.
Wie ben je?
• Je bent commercieel ingesteld en communicatief zeer vaardig.
• Je hebt een uitmuntende kennis van de Nederlandse taal en je schrijft met veel
plezier content (spreektaal).
• Je bent niet verlegen en kunt redelijk eenvoudig uit je comfortzone stappen.
• Je bent energiek, enthousiast en je bent gek op belevenissen / uitjes.
• Je bent durft beslissingen te nemen en je voelt je verantwoordelijk.

Wat vragen wij?
• HBO werk- en denkniveau op het gebied van marketing en communicatie in een
B2B/B2C omgeving.
• Minimaal 3-5 dagen per week beschikbaar.
• Minimaal 2-4 jaar werkervaring in communicatie/marketing.
• Kennis van e-commerce tools (CMS, Social, Google, e-mail marketing etc.)
Wat bieden wij?
Werken in een enthousiast en toekomstgericht team vol inspiratie en creativiteit.
Collega’s met het hart op de juiste plek en gedrevenheid om samen door te groeien.
Geen ja en amen, maar zijn wie je bent en de mogelijkheid hebben om vorm te geven
aan een snelgroeiende organisatie. We bieden je een omgeving waar je kunt bouwen en
je kwaliteiten volop kunt benutten.

En ja… het salaris is uitstekend, de borrels met collega’s gezellig, de werkomgeving
zeer inspirerend en het pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden prima in orde.
Praktische informatie
Werklocatie:
Velp (Gld)
Werktijden:
Flexibel tussen 08.00 – 18.00.
Solliciteren:
Stuur voor 15 april jouw motivatie + CV naar info@giftnation.nl

Alle sollicitaties worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.
GiftNation B.V.
Florijnweg 25
6883 JN Velp (Gld)

