Wie zijn wij?
Smart Robotics, het uitzendbureau voor robots, ontwikkelt en zendt slimme robots uit die voor
allerlei taken kunnen worden ingezet. Vanwege de snelle groei van ons bedrijf hebben we plek voor
een nieuwe collega! We zijn op zoek naar een junior marketing/communicatie professional die
klaar is om deze nieuwe rol binnen Smart Robotics met beide handen aan te grijpen! Heb jij
onlangs (met een diploma op zak) de schoolbanken verlaten en ben je op zoek naar een gave en
uitdagende job? Zie jij jezelf al werkzaam binnen hét bedrijf van de toekomst samen met een super
gezellig team van jonge, enthousiaste collega’s? Wij leren je graag beter kennen!
Dit ben jij!
• Je bent in het bezit van een HBO diploma richting marketing/communicatie.
• Je bent een vlotte en enthousiaste starter die weet van aanpakken.
• Je hebt oog voor detail.
• Je voelt je als een vis in het water als het gaat om social media.
• Je denkt out of the box, bent ondernemend en proactief.
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift.
• Je bent op zoek naar een gave en zelfstandige uitdaging binnen een sfeervol en betrokken
team.
Je maakt een vliegende start en gaat aan de slag met interessante vraagstukken waaronder o.a.:
• Marketing Communicatie strategie
• Uitwerken en in de praktijk brengen van een Social Media plan
• Vernieuwing van de Smart Robotics website
Daarnaast ben jij verantwoordelijk voor de marketingactiviteiten binnen Smart Robotics. Denk
hierbij aan het onderhouden van de website en social media kanalen, het vergroten van de online
zichtbaarheid, het meewerken aan de organisatie van evenementen etc. Kortom; een erg brede en
leerzame rol waarin je veel ervaring op zal gaan doen.
Je komt terecht in een jong en dynamisch team, waar je de ruimte en zelfstandigheid krijgt om je
volledig te storten op je rol. Er heerst een prettige en collegiale sfeer bij ons op de werkvloer en we
maken regelmatig tijd vrij voor gezamenlijke teamactiviteiten. Wat hebben we te bieden?
• We hanteren flexibele werktijden; een goede balans tussen werk en privé vinden we erg
belangrijk.
• We bieden je de mogelijkheid om jezelf op verschillende vlakken verder te ontwikkelen.
• Goede arbeidsvoorwaarden waaronder; een goede pensioenregeling, 30 vrije dagen, reis- en
onkostenvergoeding.
• Een gezellig team met behulpzame en vriendelijke collega’s. Werkplezier staat op een en
successen worden gevierd!
Enthousiast? Wij ook! We zien je motivatie en cv graag tegemoet via careers@smart-robotics.nl.

