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Medewerker Marketing (0.5FTE) 
  
Voor ons hoofdkantoor in Assen zoeken wij een gemotiveerde en enthousiaste medewerker 
voor de marketingafdeling. 
Heb je al enige ervaring opgedaan als marketingmedewerker in de ICT, ben je getalenteerd, 
creatief en heb je een “hands-on” mentaliteit? Dan hebben wij jouw perfecte baan!  
Op korte termijn zijn wij op zoek naar een parttime medewerker marketing. 
 
Bedrijfsprofiel: 
Betrokken, onderscheidend, deskundig en innovatief. Dat maakt 
ThinClientSpecialist/ICTSpecialist een grote speler in de B2B ICT wereld. Met drie vestigingen 
in Nederland (Assen, Alkmaar en Veghel) en één in Duitsland groeien we elk jaar en zijn we 
regelmatig op zoek naar mensen die ons gezellige team komen versterken. 
  
Wat ga je doen? 
Je gaat werken op de marketingafdeling van ThinClientSpecialist/ICTSpecialist waarin je 
medeverantwoordelijk bent voor het vormgeven van de marketing. In het begin gaan we 
werken aan de roadmap met daarin de taken voor 2021 die afgerond moeten worden.  
 
Om ons netwerk verder uit te breiden bedenk je unieke acties en kom je met verbeteringen 
voor de website en social media. Daarnaast ga jij je bezighouden met SEO/SEA-teksten en 
advertenties zodat wij online nog beter zichtbaar worden. 

 
  
Dit ben jij 
  

 Je hebt MBO/HBO werk- en denkniveau en een afgeronde opleiding richting  
marketing/communicatie. 

 Aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie. 
 Enige ervaring en/of goede kennis van ICT in een B2B omgeving is een pre. 
 Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. 
 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal zowel schriftelijk als 

mondeling. Extra vreemde talen zoals Duits en/of Frans zijn een pré.  
 Je kunt projectmatig werken. 
 Je bent ondernemend en creatief. 

 
 

 
Wat bieden wij jou?  
  
Wij bieden je een leuke en afwisselende baan in een gezellig, dynamisch team. Er heerst een 
informele en leuke werksfeer met veel ruimte voor humor en eigen ideeën waarin continu 
nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen in onze dienstverlening plaats vinden.   
Wat krijg je verder? 
  

 Marktconform salaris afhankelijk van opleidingsniveau en ervaring 
 Werkweek van minimaal 24 uur  
 24 vakantiedagen op basis van een fulltime dienstverband en 8% vakantiegeld 
 Pensioen 
 Ruimte voor ontwikkeling, zoals scholing en het bijwonen van evenementen 
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 Ruimte voor eigen initiatief 
 Verantwoordelijkheid 
 Eerlijke, directe en open communicatie 
 Werken in een gezellig team waar gelachen mag worden 
 Periodieke teambuilding events 
 Remote werken bespreekbaar 

  
 
Meer informatie of direct solliciteren? 
  
Voor meer informatie over deze vacature kan je contact opnemen met Monique Weijman via: 
085 401 13 84 
Solliciteren kan via: job@thinclientspecialist.com 

 
 
Acquisitie door werving- en selectie-, detachering- of uitzendbureaus wordt niet op prijs gesteld. 
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