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WIL JIJ DE 

WERELD VERANDEREN? 

BEGIN BIJ

  HET KLIMAAT! 

Taking care 

of a better climate. 

Zorgen voor een beter klimaat - in elk huishouden en in de wereld om ons heen. Dat is onze 

visie. Dit is waar wij naar streven als wereldwijd marktleider in oplossingen voor verwarming 

en warmwaterproductie door middel van innovatieve en milieuvriendelijke technologieën, 

slimme digitale oplossingen en waardevolle diensten. Wij zijn gedreven om een impactvolle 

rol te spelen in het verduurzamen van de warmtebehoefte. Werken bij Vaillant betekent 

namelijk dat je onderdeel uitmaakt van een van de meest inspirerende opdrachten voor de 

komende decennia, namelijk het realiseren van de ambitieuze energietransitie in Nederland 

richting klimaatneutraliteit in 2050. Neem verantwoordelijkheid voor de toekomst - die van 

jouwzelf en die van onze planeet: kom werken bij Vaillant Group. 

Marketing Communicatie Medewerker (m/v) 
Vaillant Group / Amsterdam / Nederland 

Deze vacature is een vervanging van het zwangerschapsverlof van onze Marketing collega 
voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 mei 2023. Onze ideale kandidaat is een 
energieke Marketing Communicatie Specialist met een commercieel gerichte instelling. Je 

werkt samen met ervaren collega’s in een dynamisch team. Je bent proactief, kunt goed met 
deadlines werken en stelt de juiste prioriteiten. Je hebt oog voor detail, bent 

oplossingsgericht en het geeft je voldoening als zaken goed georganiseerd zijn. Je bent een 
fijne en toegankelijke collega waarbij samenwerking voorop staat. 

WAT GA JIJ DOEN? 
 De algehele organisatie en coördinatie van beurzen en evenementen gericht op 

onder meer woningeigenaren en installateurs, inclusief budgetbewaking, 

administratie en evaluatie (waaronder ook online events en webinar platform 

coördinatie) 

 Copywriting en vertalingen 

 Merchandising: inkoop en voorraadbeheer van promotiematerialen 

 Social media: social platform en content kalender/management 

 Print advertising en persberichten 

 Marketing co-activiteiten met partners 
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 Afhandeling marketing e-mail inbox 

 

JOUW PROFIEL:.     

 HBO (werk- en denkniveau) 

 Minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie 

 Pro-actief, flexibel, klantgericht, gestructureerd en nauwkeurig 

 Communicatief vaardig en je kunt goed met mensen omgaan 

 Naast een ijzersterk organisatorisch vermogen heb je ook oog voor detail 

 Je denkt altijd in mogelijkheden en oplossingen en kunt snel schakelen 

 Je kunt feilloos werken met Microsoft Office en Teams en je bent snel thuis in nieuwe 
IT-omgevingen. SharePoint is een pré 

 Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift zijn 
vereist.  

 WAT WIJ BIEDEN:.    

· Je wordt onderdeel van een compact en energiek team met veel ruimte voor eigen initiatief 

·  Je draagt bij aan het realiseren van de transitie richting duurzame energie en digitalisering 

· Wij bieden een individueel ontwikkelingsplan om jouw talenten breder in te zetten en te 

ontwikkelen, goede salariëring, een premie vrij pensioen, een vaste gratificatie van 75% van 

het maandsalaris en een hoge variabele gratificatie gebaseerd op de aantallen verkoop 

. De mogelijkheid om vanuit huis te werken 
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