Ben jij recentelijk afgestudeerd en op zoek naar een nieuwe baan? Door onze groei gaan we niet
alleen naar een nieuwe studio gelegen in de Gasfabriek, ook zijn we op zoek naar young
professionals die ons team willen versterken. Denk jij dat je een functie met veel
verantwoordelijkheden aan kan? Lees dan snel verder!

Beschrijving
Wij zoeken een medewerker met een commerciële insteek die zijn eigen accounts gaat managen op
het gebied van webdesign. Je krijgt leiding over een team getalenteerde webdesigners in opleiding
en samen zorgen jullie ervoor dat de projecten in de studio tot een succesvol einde worden
gebracht. Niet alleen zorg je ervoor dat de klanten tevreden zijn, ook kijken we naar het verhogen
van klantwaarde, strategische opties en tevredenheid van de organisatie intern.

Wat bieden wij jou?

Een goede leerschool met veel verantwoordelijkheid;
Marktconform salaris (in overleg)
32 of 40 uur contact
Leidinggevende functie;
Inkijk in een sterk groeiende start-up

Wie ben jij? HBO/WO, communicatief vaardig en proactief!

Jij hebt minimaal HBO denkniveau
Je bent zeer ervaren met WordPress.
Kennis van CSS, PHP en Javascript is een pré.
Minimaal 4 dagen beschikbaar;
Affiniteit met design
Je bent een teamplayer, gemotiveerd, nauwkeurig en representatief;
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
Je hebt een pro-actieve en flexibele werkhouding;
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; Woonachtig
in de buurt van Alkmaar

Wie zijn wij?
Wij zijn een social enterprise gericht op de ontwikkeling van media. In onze studio maken wij allerlei
soorten uitingen. Denk hierbij aan magazines, websites, apps en diverse ondersteunende diensten.
Als start-up zitten we in een dynamische omgeving waarbij we elk talent proberen te ontwikkelen.

Kom jij ons team versterken?
Is deze vacature jou op het lijf geschreven en denk je een versterking te zijn voor ons team? Neem
dan contact met ons op via info@werkenbijmeo.nl

