
Ben jij een proactieve, enthousiaste en organisatorisch sterke 
marketingcommunicatie professional met ervaring? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Onze collega gaat begin juli met zwangerschapsverlof en daarom zijn wij op zoek 
naar een tijdelijke Marketingcommunicatie Medewerker om ons team te versterken. 
Je gaat ons ondersteunen bij verschillende marketingcommunicatieprojecten en 
werkzaamheden. Er lopen een aantal leuke projecten waar je aan kunt bijdragen.

Wat ga je doen?
Je voert verschillende werkzaamheden uit in overleg met de Manager Marketing & 
Sales Channels. Je werkt samen met het Europese sales team, Product Development 
team, teams in de kassen en marketingcollega’s van het hoofdkantoor in Chicago. 

Je taken zijn onder andere:
•  Coördineren, uitvoeren en onderhouden van verschillende offline en online 
 communicatiemiddelen
•  Ontwikkelen en schrijven van content.
•  Coördineren van opdrachten bij verschillende partijen.
•  Ondersteuning bieden bij marketingprojecten en andere ad-hoc taken.

Functie-eisen
• Afgeronde MBO/Hbo-opleiding in marketing, communicatie en/of commercie.
• Ervaring met marketing- en communicatieprojecten, bij voorkeur in een  
 internationale omgeving.
• Proactief, enthousiast en verantwoordelijk in projecten en taken.
•  Sterke organisatorische vaardigheden.
•  Goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden  
 in Nederlands en Engels.

Wat bieden wij jou? 
We bieden je een flexibele functie aan waarin je zelfstandig verschillende 
werkzaamheden kunt oppakken. De marketingafdeling is volop in ontwikkeling en er 
is genoeg ruimte om mee te denken en ideeën aan te dragen. De bedrijfscultuur is 
informeel en biedt ruimte voor eigen initiatief binnen de werkzaamheden.  
De 30-38 uur is in overleg en eventueel ook op freelance basis in te vullen.

Meer informatie nodig?
Neem voor meer informatie contact op met Suzanne Kooi, Manager Marketing & Sales 
Channels via +31 620 731 497 of kijk op onze website www.panamseed.com. 

Solliciteren?
Stuur dan je motivatiebrief en CV naar de afdeling HR via: hr@panamseed.com
    

(30-38 uur per week)

Tijdelijke marketing- 
communicatie medewerker  

PanAmerican Seed is een internationaal opererend bedrijf dat zich bezighoudt 
met de veredeling, productie en marketing van hoogwaardig uitgangsmateriaal 
van vaste planten, snijbloemen en perkplanten. PanAmerican behoort tot de Ball 
Horticultural Group, een familiebedrijf waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in 
West-Chicago, Amerika. Met een internationaal team van gemotiveerde mensen 
veredelen, produceren en verkopen we onze rassen tot tevredenheid van telers en 
consumenten. 
 

panamseed.com


