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Marketing- & CommunicatieTalent
Wie zijn wij?
Wij zijn matchmakers in de zorg! PuurZorg maakt
de verbinding tussen zorgtalenten en
zorgvragers. Onze missie is het maken van dé
ultieme match en het delen van onze
gespecialiseerde kennis omtrent flexibele arbeid
binnen de zorgsector.

Jouw taken

Jij bent...

Afgestudeerd aan een mbo- of hbo- opleiding in
de richting Marketing & Communicatie of
vergelijkbaar;
Een kei in het bewaren van overzicht en het hierin
gecontroleerd plannen van structurele én niet
structurele taken;
Bevlogen in je werk & hebt géén 9.00 - 17.00
mentaliteit;
Super creatief en bruist van ideeën om PuurZorg
verder op de kaart te zetten;
Een bezige bij die ambitieus, verantwoordelijk,
zelfstandig & ondernemend is;
Voor 24 - 40 uur per week beschikbaar;
Kundig met Adobe, Canva, Mailchimp, Wordpress,
Google Ads en pakt andere
computerprogramma's makkelijk op;
Een uitblinker in het omgaan met (vlog)camera's
en het bewerken van video's.
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Opmaken en plaatsen van Social Media uitingen;
Opmaken van flyers, advertenties, bestanden en
merchandise;
Website up to date houden;
Organiseren van evenementen;
Structureel adverteren;
Verrassende ideeën opperen voor adverteren,
werving & evenementen;
Video's opnemen & bewerken;
Nieuwsbrief opmaken;
Google analytics
Werving van zorgtalenten;
Bewaken van marketingbudget;
Daarnaast is er veel vrijheid om deze functie
verder vorm te geven!

Wij bieden jou...

Elke dag
een gezonde lunch

Leuke feestjes
en borrels

Marktconform 17 energieke collega's
& kantoorhondje Binkie
salaris

Gloednieuwe
werkomgeving

Uitdaging en
dynamiek

Kans om
te groeien

Interesse?
Ben jij de ambitieuze topper die het leuk lijkt om bij ons te werken en ben jij van mening dat je een échte
aanwinst bent voor ons team? En ben jij vanaf mei of juni 2022 beschikbaar?
Dan ontvangen wij graag je sollicitatie via noor@puurzorg.nl
Ben jij écht enthousiast? Een creatieve sollicitatie stellen wij zeer op prijs!

