Help je ook mee Nederland veiliger te maken?
Tedas zoekt een medewerker marketing
Aantal uren : 24
Standplaats : Brummen
Salaris
: in overleg
Heb jij genoeg kennis en ervaring
om Tedas te helpen groeien?
Ben jij onze nieuwe marketing collega?

Wat ga je doen?

•
•
•
•
•
•

Als medewerker marketing ben je continue bezig met het
bouwen en onderhouden van het positieve imago van Tedas
zowel on- als offline.
Jij bent verantwoordelijk voor het beheer en het actueel houden
van de content op de website en LinkedIn.
Je maakt periodiek analyses van de effectiviteit van de website
en resultaten van campagnes en brengt hier advies op uit.
Je ondersteunt Sales bij beurzen, events en campagnes.
Je faciliteert en bewaakt een professionele en eenduidige
communicatie naar de verschillende klanten en doelgoepen
van Tedas.
Je signaleert trends in de markt.

Wat hebben wij van je nodig?

•
•
Werken bij Tedas betekent werken bij een dynamische organisatie
die een substantiële meerwaarde levert aan de digitale
weerbaarheid van haar klanten. Deze bevinden zich bij Defensie en
Opsporings-, Inlichtingen & Veiligheidsdiensten en leveranciers van
Vitale infrastructuur.
Tedas heeft twee business lines: Bastion en Uniscope.
Bastion is een modulaire architectuur voor de veilige verwerking
van hoog gerubriceerde informatie. De architectuur is gebaseerd
op het beveiligingsbeleid van de Overheid/Defensie.
Uniscope is hét platform voor het verwerken en weergeven
van realtime sensor informatie ten behoeve van een common
operational picture.
Samen vormen Bastion en Uniscope een twee-eenheid waarmee de
klant in haar operatie veilig informatie kan verzamelen, verrijken en
beschikbaar stellen.
De medewerkers van Tedas zijn goed opgeleid, beschikken over
veel (vakinhoudelijke) kennis, kunde en ervaring en zijn intrinsiek
gemotiveerd om het verschil te maken voor hun klanten.
Binnen Tedas heerst een informele en ontspannen sfeer waar in alle
openheid wordt gecommuniceerd en waar mensen zich op hun
gemak voelen. Een prima klimaat om onze doelstellingen te behalen.

•
•
•
•

Je bent een enthousiaste, zelfstandige en creatieve professional;
Je bent goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het
gebied van on-line marketing;
Je hebt affiniteit met IT en softwareontwikkeling;
Je bent communicatief vaardig en beheerst de Nederlandse taal
uitstekend, zowel in woord als geschrift;
Je beschikt over een relevante afgeronde opleiding op
MBO niveau;
Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in B2B marketing.

Wat doen wij voor jou?
Je gaat werken in een innovatief bedrijf waarin iedere medewerker
zich bewust is van de maatschappelijke relevantie van de
activiteiten. We werken enthousiast en met grote inzet aan het
behalen van de doelen van de organisatie. Jouw inzet en bijdrage
zijn daarbij van groot belang. We geven je de mogelijkheid om je
zowel persoonlijk als vakinhoudelijk te ontwikkelen.
De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden bij Tedas zijn
uitstekend.

Meer weten?
Bel met Sisca Bosma: t 0575 575 725 en kijk op www.tedas.nl
Motivatiebrief en CV kun je verzenden naar info@tedas.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

www.tedas.nl

