
 
 
 
 

 
 

Functie omschrijving –  

Marketingcommunicatie medewerker 
Je snapt welke strategie we volgen en denkt lekker out-of-the-box mee om 

activaties te ontwikkelen die goed aansluiten bij onze doelgroep! Ben jij dit? Dan 

zoeken we jou!  

Als lid van het marketing-team ben je bezig met uiteenlopende activiteiten zoals 

het schrijven van teksten, aanleveren van content voor de socials, visuals 

creëren, de website updaten en traffic generen naar de webshop. Je schakelt 

moeiteloos tussen deze taken zonder het einddoel en de deadline uit het oog te 

verliezen.  

Ben je even niet met de content bezig? Dan hebben we nog twee projecten 

waarop jouw focus ligt: 

Verpakkingen 
Onze verpakkingen zijn van levensbelang voor onze producten. Ze zorgen ervoor 

dat het product vers blijft, dat er geen lekkages ontstaan tijdens het transport en 

dat ze passen bij de look-and-feel van de productlijn. Daarnaast staat 

duurzaamheid bij Krijn Verwijs hoog in het vaandel. Alle verpakkingen vallen 

binnen het kader dat hiervoor geschetst is.  

Als verpakkingsspecialist, zorgt je ervoor dat alles op dit gebied vlot verloopt. 

Dat houdt in dat jij de schakel bent tussen leveranciers, designers, drukkerijen, 

onze productie, inkoop en verkoop.  

Events 
Wij laten ons gezicht graag zien tijdens allerlei verschillende evenementen. 

Vakbeurzen waar we leveranciers, producenten en kwekers ontmoeten maar ook 

de grote handelsbeurzen waar we onszelf volledig in de kijker zetten, organiseer 

jij met vol enthousiasme.  

Je werkt nauw samen met de marketing manager en de content creator om 

ervoor te zorgen dat alle investeringen voor de evenementen eruit gehaald 

worden. Het plannen, coördineren en organiseren van het evenement valt 

volledig onder jouw regie waardoor je de go-to-person bent voor het 

commerciële team als er vragen zijn. 

  



 
 
 
 

 
 

What's in it for you? 
Als je start als marketingcommunicatie medewerker, kan jij het volgende 

verwachten: 

- Een dynamische & internationale omgeving; 

- Interne begeleiding en coaching; 

- Veel afwisseling en ruimte voor ontwikkeling; 

- Leuke gemotiveerde collega’s; 

- Je maakt deel uit van het marketingcommunicatie team en werkt functioneel 

nauw samen met het commerciële team; 

- Je zit in een kantoor met het mooiste en meest dynamische uitzicht van Europa! 

Opleiding en ervaring 
- HBO communicatie of marketing 

- 2-5 jaar werkervaring is een pré 

- Affiniteit met de producten 

- Gevoel voor de sector/ horeca/groothandel en foodservice 

- Je beschikt over sterke empathisch vermogen en bent vindingrijk  

- Je bent stressbestendig en kunt goed omgaan met weerstand in gesprekken 

Dit zijn wij 
Sinds 1880 leven wij als familiebedrijf van de zee. Zoals het getij van de zee 

bewegen wij in het ritme mee. Dit zorgt voor uitdagingen, maar die draaien wij 

om naar kansen. Met alleen de zee als smaakmaker, zorgen onze kwekers met 

liefde voor de beste kwaliteit. Alleen het allerbeste gaat elke dag vers naar onze 

klanten. Samen dragen we zorg voor onze zee. Wij willen de zee beter 

achterlaten voor de volgende generaties. Zodat ook zij kunnen genieten van al 

het allerbeste dat de zee te bieden heeft.   

Hoe kun je solliciteren? 
Interesse? Mooi! Solliciteer dan direct op de functie van Marketingcommunicatie 

medewerker. Stuur je brief en CV naar Martine Verwijs: mverwijs@verwijs.com 

Toch liever vooraf iets meer info? Dat kan ook! Stuur dan een mailtje en ik neem 

zo snel mogelijk contact met je op. Dat kan naar Liesbeth Adam: 

ladam@verwijs.com 

Standplaats: Yerseke 
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