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Interim Marketing & 
Communicatie Specialist  

 
 
 

Wil jij jezelf verder ontwikkelingen op het gebied van Marketing & Communicatie? En is een tijdelijk  
dienstverband voor jou geen probleem? Dan is dit je kans! In verband met zwangerschapsverlof van onze 
collega zijn wij op zoek naar een interim Marketing & Communicatie Specialist voor de periode van 1 maart 
t/m 31 december 2023 (met optie tot uitloop) 
 

   
WAT GA JE DOEN? 
In deze rol ben je verantwoordelijk voor het opzetten van het communicatieplan en het creëren en publiceren 
van content via de diverse hiervoor beschikbare kanalen. Je hoofdtaken bestaan uit: 

► Het opzetten en uitvoeren van het communicatieplan; 
► Samenwerken met verschillende kennisbronnen binnen de organisatie om content te creëren en verzamelen 

en accuraat te verspreiden onder de verschillende doelgroepen, waaronder architecten, gevelbouwers, 
aannemers en interne stakeholders; 

► Het creëren en coördineren van projectcases, artikelen, persberichten, nieuwsbrieven en social content; 
► Het publiceren op en onderhouden van onze online mediakanalen zoals ons blog, website, online tools, 

social media, magazines etc.; 
► Het publiceren op en onderhouden van onze online mediakanalen zoals ons blog, website, online tools, 

social media, Het opzetten en onderhouden van contacten met mediapartners en leveranciers; 
► Het onderhouden en verbeteren van het marketingproces; 
► Het opzetten en ondersteunen van diverse activiteiten (events, kennissessies, beurzen, campagnes, 

productlanceringen, etc.) zowel intern als extern; 
 
 

WIE BEN JIJ?    
`  Een enthousiaste kandidaat op HBO-niveau met een Marketing- en/of Communicatieopleiding die zowel op  
 oude als nieuwe media zijn/haar weg weet te vinden. Je bent in staat kritisch naar zaken te kijken en hebt oog   

voor detail. Daarnaast ben je in staat gestructureerd te werken met veel initiatief. 
► Resultaatgerichte aanpak en sterk organisatievermogen; 
► Creativiteit in woord en beeld; 
► Affiniteit met beeld en video; 
► Een actieve en flexibele werkhouding; 
► Zelfstandig en op zoek naar voortdurende verbetering; 
► Ervaring of affiniteit met website onderhoud; 
► Ervaring met Adobe InDesign; 
► Kennis van Engelse taal, Duits en/of Frans is een pré; 
► Ervaring binnen de bouwsector is een pré. 

 
 

WAT BIEDEN WIJ JOU?    
`  

► Uitstekende vergoeding; 
► Enthousiaste collega’s in een internationale werkomgeving; 
► Uitdagende, zelfstandige functie binnen de aluminium branche bij een toonaangevend merk. 
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PLAATS IN DE ORGANISATIE 
 

► Rapporteert aan de Marketing Manager 
 
 

ENTHOUSIAST? 
Stuur je motivatiebrief en CV per mail naar Jacqueline Mastenbroek, HR Manager 
Jacqueline.Mastenbroek@arconic.com   
 
Vragen? 
Voor meer informatie over de vacature kun je op werkdagen tussen 08.00-16.30 contact opnemen met Rob 
Huvers, Marketing Manager, door te bellen naar 06-51248230 of stuur een mail naar Rob.Huvers@arconic.com  
 
 
KAWNEER 
In Harderwijk werken we met een enthousiast team aan het ontwerpen, ontwikkelen en verkopen van 
aluminium raam-, deur- en gevelsystemen voor o.a. de Nederland, België en Duitsland. Onze aluminium 
gevelsystemen worden gebruikt in zowel woningbouw als utiliteitsbouw en leveren een bijdrage aan 
mooie en tijdloze gebouwen. Vandaar onze slogan, Building Legacies. 
 
Meer weten over Kawneer? Kijk op www.kawneer.nl. 
 
 


