Marketing & Communicatie Medewerker
Ben jij creatief, proactief en is marketing- en communicatie je lust en je leven? Wil jij het
allerbeste zijn in je vak en ben je op zoek naar een uitdagende baan bij een stabiel en
toonaangevend bedrijf? Lees dan snel verder!
De baan
Als gevolg van de continue ontwikkeling van onze organisatie, groeit de behoefte en noodzaak om
onze marketing en communicatie activiteiten verder te professionaliseren en uit te breiden. Om de
impact en waarde van deze activiteiten op de gehele organisatie en de groei naar een ‘next level’ te
tillen zijn we momenteel op zoek naar een energieke, zelfstandige en creatieve marketing &
communicatiemedewerker die zowel Devoon als ons zusterbedrijf Trivium Software gaat
ondersteunen. De voornaamste werkzaamheden zijn gefocust op:
 Ontwikkelen en uitbouwen van (online) marketingstrategie;
 Ontwikkelen van marketingmaterialen, zelfstandig en/of in samenwerkingen met externe partij(en);
 Opzetten, coördineren en oppakken van marketing activiteiten;
 Organiseren van events als gebruikersbijeenkomsten en aanwezigheid bij congressen;
 Produceren en/of creëren van free publicity en online content;
 Onderhouden en verder uitbouwen van onze social media kanalen;
Kortom, een veelzijdige functie met veel ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling.
Jij
Voor deze functie zijn we op zoek naar een proactieve kandidaat met ervaring in de marketing en
communicatie. Het betreft een zelfstandige functie in een klein team met veel ruimte voor eigen
initiatief. Belangrijk is een nuchtere, praktische instelling, betrokkenheid en de natuurlijke
eigenschap om zaken aan te pakken. Ervaring in de juridische branche, als ook ervaring met diverse
sociale media kanalen is een pré. Je beschikt over goede contactuele eigenschappen en een
uitstekende kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift Met jouw kennis, kunde en
persoonlijkheid, ben je een aanwinst voor ons team. Gezien de samenwerking met Trivium Software
en hun vestigingsplaats in Oosterhout zijn we op zoek naar een kandidaat die in het bezit is van
rijbewijs B en de bereid is om op beide locaties te werken.
Wij







Bieden een uitdagende baan met uitzicht op een vast dienstverband;
Bieden een uitstekend, marktconform salaris;
Bieden goede secundaire voorwaarden, waaronder een incentiveprogramma;
Zijn een professionele en stabiele organisatie;
Geven ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling;
Zijn gezellige collega’s en hebben leuke teamuitjes.

Wie zijn wij?
Devoon is een platte en dynamische organisatie met 15 werknemers die onder meer software
ontwikkelt voor het notariaat. Onze mensen werken met veel passie aan een mooi product.
Daarnaast maakt Devoon deel uit van een grotere organisatie, de Lexxyn Groep, die onze belangen
behartigt in de juridische sector. Bij de totale organisatie werken nu 150 mensen, meer informatie
hierover is te vinden op www.lexxyn.nl.
Werken bij Devoon betekent kiezen voor een buitengewoon professionele werkomgeving. Devoon is
toonaangevend architect en leverancier van NEXTassyst, een compleet en toegankelijk
softwarepakket voor notariskantoren van elk formaat.
Meer informatie over Devoon is te vinden op onze site www.devoon.nl.
Enthousiast?
Stuur je CV en motivatie naar Pauline van Gageldonk – vacatures@devoon.nl
Voor meer informatie kun je ook bij haar terecht via 088-002 84 00 of bovengenoemd emailadres.

