WORK AT VITTERS

COMMUNICATIE MEDEWERKER

Vitters Shipyard B.V., gevestigd in Zwartsluis (Ov.) is één van ’s werelds toonaangevende werven voor
grote zeiljachten. Door innovatief vakmanschap, moderne technologie en praktische creativiteit te
combineren bouwt Vitters Shipyard al meer dan 25 jaar succesvol jachten. Vitters Shipyard bouwt haar
zeiljachten geheel op maat en helemaal naar wens van de klant. Hierdoor kent ieder project zijn eigen
uitdagingen. Zie ook: www.vitters.com. Voor ons bedrijf zijn wij op zoek naar een
COMMUNICATIE EN PR MEDEWERKER (m/v)
24 uur per week
De functie...
Als communicatie en pr medewerker verricht je diverse taken gericht op het uitdragen en in positieve
zin beïnvloeden van de goede naamsbekendheid, waarden en projecten van het bedrijf en het
bevorderen van de communicatie in meest brede zin. Naast het opstellen en onderhouden van het
communicatieplan vallen hieronder: het bijhouden en up-to-date houden van de website, het
verzorgen van verschillende gedrukte media, contacten onderhouden met internationale pers en de
verschillende (vak) bladen, het organiseren van evenementen zowel intern als extern en het
organiseren en bijwonen van beurzen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor verschillende interne
PR activiteiten en incidenteel secretariële taken.
Wij vragen…
Voor deze boeiende baan zoeken wij iemand die initiatieven neemt, georganiseerd en stressbestendig
is. Je bent erg handig met taal, flexibel, improviseert en denkt creatief mee. Je hebt een opleiding met
een marketing en/of communicatie achtergrond op HBO/WO niveau. Verder is het een pré
als je enkele jaren ervaring hebt in een soortgelijke functie. Je hebt actuele kennis van effectieve
(online) communicatiemiddelen. Een goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en
geschrift is een vereiste. Kennis van de Duitse en/of Franse taal is een pré. Uiteraard is het een vereiste
dat je perfect met Word, Excel en PowerPoint kunt werken en alle social media en content
management systemen.

Wij bieden…
We bieden jou prima primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, een moderne en professionele
werkomgeving, prachtprojecten, no-nonsense mentaliteit en een collegiale, informele werksfeer.

Wil jij meewerken aan het bouwen van de beste jachten van de wereld?
Stuur dan je sollicitatie met cv per e-mail naar jkroek@vitters.com of per post naar Vitters Shipyard
BV, afdeling Personeelszaken, Stouweweg 33, 8064 PD Zwartsluis.
Als je vooraf meer informatie wilt, kun je contact opnemen met de mevrouw J. Kroek, HRM,
telefoonnummer 038 38 67 145. Informatie over ons bedrijf en eventuele andere vacatures vind je op
www.vitters.com.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

