Medewerker Marketing en Communicatie
De Groot en Slot is een zaadveredelingsbedrijf met één specialisme: Allium. Het ontwikkelen en
in stand houden van nieuwe, hoogwaardige rassen doen wij al 65 jaar, waarvan 50 jaar samen
met onze partner Bejo. Wij zijn leading in Allium, inspired by you.

Wat ga je doen?
In een inspirerende en dynamische omgeving werk je samen met je collega medewerker Marketing &
Communicatie aan het versterken van de positie van De Groot en Slot op de (inter)nationale markt.
Je voert daarbij zelfstandig marketing en communicatie activiteiten uit met als doel het vergroten
van de naamsbekendheid van De Groot en Slot als dé specialist op het gebied van uien, sjalotten en
knoflook. Samen met je collega ben je verantwoordelijk voor de coördinatie, uitvoering en bewaking
van het vastgestelde marketing- en communicatiebeleid. Ook het adviseren en inspireren van MT en
directie is de taak van Marketing & communicatie. In deze functie heb je een ondersteunende rol
voor de gehele organisatie en lever je ook een belangrijke bijdrage aan het optimaliseren van de
interne communicatie. Samen zorg je ervoor dat alle communicatieve uitingen in de juiste vorm de
organisatie verlaten, zowel on- als offline.
Waar ga je werken?
Bij De Groot en Slot werken 65 mensen. De Groot en Slot is een zaadveredelingsbedrijf met één
specialisme: Allium. Het ontwikkelen en in stand houden van nieuwe, hoogwaardige rassen doen wij
al 65 jaar, waarvan 50 jaar samen met hun partner Bejo Zaden. Samen zijn wij wereldmarktleider in
uienzaad. Deze positie behouden wij graag en het beschikken over de juiste kennis alsmede continue
focus op innovatie is hierin een essentiële voorwaarde!
Het Marketing & Communicatie team ’maakt deel uit van de afdeling Support , die bestaat uit 10
personen en werkt vanuit een ruime en lichte kantoortuin. Zij vormen samen het hart van de
organisatie en ondersteunen op velerlei gebieden. Het team rapporteert aan de Teamleider Support.
Wie ben jij?
Je denkt 'out of the box' en blijft op zoek gaan naar nieuwe, originele producten en ideeën om de
organisatie “op de kaart te zetten”. Deze weet je op de juiste manier aan belanghebbenden te
presenteren. Je bent pro actief en stapt makkelijk op collega’s af met een idee voor promotie van ons
bedrijf en/of onze producten, je bewaakt deadlines en spreekt collega’s aan als zij bij jou iets moeten
aanleveren. Dit doe je van nature en op een informele wijze. Voor het succesvol uitvoeren van deze
functie is het ook belangrijk dat:
✓ je oog hebt voor tekst en vormgeving; jouw schriftelijke en mondelinge
uitdrukkingsvaardigheden zijn uitstekend;
✓ je minimaal MBO+ / HBO werk- en denkniveau hebt, in combinatie met een relevante
afgeronde opleiding;
✓ je 1-2 jaar werkervaring hebt opgedaan in een soortgelijke functie;
✓ je helemaal thuis bent in social media én affiniteit hebt met de food- en agri business;
✓ je ervaring hebt met Illustrator, InDesign en Photoshop (of bereid bent dit te leren)
✓ Heldere en toegankelijke communicatie met collega’s en externen voor jou vanzelfsprekend
is.
✓ Je in staat bent de website te onderhouden

Wat bieden wij jou?
De Groot en Slot biedt een afwisselende functie in hun groeiende en innovatieve organisatie, waarin
wij aandacht hebben voor elkaar en veel waarde hechten aan een prettige werksfeer en goede
samenwerking.
Natuurlijk wordt er hard gewerkt, maar is er ook tijd voor fun. Zo organiseren we regelmatig leuke
bedrijfsactiviteiten, zetten we jaarlijks de jubilarissen in het zonnetje tijdens een gezellig feest en
hebben we een actieve personeelsvereniging die allerlei activiteiten organiseert.
Je krijgt de gelegenheid en ruimte om je vakinhoudelijke en persoonlijke kwaliteiten verder te
ontwikkelen. Wij bieden je bovendien uitstekende arbeidsvoorwaarden waaronder een jaarcontract,
een tantièmeregeling en je kunt ook deelnemen aan de sport- of fietsregeling.
Geïnteresseerd?
Reageer direct! We vertellen je graag meer over deze brede functie als Medewerker Marketing &
Communicatie binnen De Groot en Slot!
De werving- & selectieprocedure hebben wij uitbesteed aan Regio Talent. Een assessment is
onderdeel van de procedure. Voor meer informatie of vragen over deze vacature, bel of mail met
Selma van Zanten (senior consultant): 06-55 33 22 44 / e-mail: selma@regiotalent.nl.

