
Met jouw creatieve blik, InDesign –en Photoshop vaardigheden en vlotte pen ga je DE NOOD ondersteunen 
bij uiteenlopende communicatievraagstukken en (cross)media-uitingen. Je werkt samen met alle afdelingen 
binnen DE NOOD om de juiste input te krijgen voor jouw content en campagnes die onze doelgroep 
overtuigt van ons vakmanschap, kwaliteit en innovatie. Je bent het gezicht en de stem van DE NOOD; naast 
alle marketingactiviteiten ontvang je onze bezoekers op het hoofdkantoor, ben je gastheer/vrouw tijdens 
beurzen en sta je klanten telefonisch te woord.

Wie zijn wij?
Overal waar je komt in Nederland kan je ons aantreffen: de straatverlichting van DE NOOD. In stadscentra, op 
marktpleinen, winkelstraten, dierentuinen en woonwijken, en dat al sinds 1924. De straatlantaarns van DE NOOD 
zijn uniek in zijn soort. Niet alleen qua vormgeving (klassiek, historisch), maar ook qua werkproces: ze worden met 
veel vakmanschap gemaakt, met de beste en meest duurzame materialen met daarin de nieuwste (led)verlichting 
ingebouwd. Met onze klassiek vormgegeven lantaarns vinden we het belangrijk om bij te blijven, maar het liefst 
voor te lopen op de ontwikkelingen van (slimme) lichtoplossingen voor de openbare ruimte. De term ‘klassiek 
ontmoet modern’ is daarbij op vele vlakken van toepassing, van ons productieproces tot onze uitstraling naar 
buiten.

Wat ga je doen in deze functie?
Marketing en communicatie:

 » Beheren van het marketingbudget;
 » Opzetten en bewaken van marketingstrategie;
 » Opzetten en opvolgen van marketingcampagnes, zowel online als offline;
 » Actief volgen van trends en ontwikkelingen in de markt om snel in te kunnen spelen op (toekomstige) 

veranderingen;
 » Ondersteunen van het verkoopafdeling door het beschikbaar stellen van (promotie)materiaal (brochures, 

offertedocumenten, projectcollages, etc.);
 » Bewaken van het merk en verbeteren van de naamsbekendheid;
 » Organiseren van evenementen en activiteiten (beursdeelnames, bedrijfsbezoeken, maar ook 

personeelsuitjes);
 » Opstellen content voor alle offline –en online uitingen (krant, social media, platformen, website, intranet, 

nieuwsbrief ).

Vormgeving:
 » Grafische vormgeving van (crossmedia) communicatie-uitingen en regelen drukwerk (o.a. brochures, 

briefpapier, banners, digitale presentaties);
 » Ontwerpen standinrichting beurzen;
 » Maken en bewerken van afbeeldingen, foto’s en video’s;
 » Bewaken van de huisstijl van alle offline- online communicatie-uitingen.

Overige werkzaamheden:
 » Kantoorzaken, zoals urenadministratie, telefoon, ontvangst bezoek.

Wegens het vertrek van een collega zoekt DE NOOD een

medewerker communicatie en vormgeving 
(m/v) 40 uur per week



Wat verwachten wij van jou?
 » Minimaal MBO+ werk- en denkniveau op het gebied van communicatie of multimedia design;
 » Ervaring met Photoshop, InDesign en Illustrator;
 » Creatief, een vlotte pen en uitstekende communicatieve vaardigheden; 
 » Affiniteit met technische producten of de wil om dit te leren;
 » Kennis van social media, Google Analytics en SEO;
 » Ervaring met het werken met verschillende CMS’en en het versturen van digitale nieuwsbrieven;
 » Ervaring met het ontwikkelen van een website in Wordpress is een pré.

Verder:
 » Klantgerichtheid, om DE NOOD te vertalen naar passende communicatie-uitingen en campagnes;
 » Overtuigingskracht, om klanten, verkopers en management mee te krijgen in het marketingbeleid;
 » Flexibiliteit, om snel te schakelen tussen werkzaamheden en in te spelen op veranderende situaties in de 

markt;
 » Organisatietalent, om verschillende projecten tegelijk te beheren;

Wat bieden wij jou?
Wanneer je aan de slag gaat bij DE NOOD kan je rekenen op een creatieve baan met zeer uiteenlopende 
werkzaamheden, veel vrijheid én verantwoordelijkheid binnen een uniek bedrijf. De goede primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden (CAO, pensioen) en een goede werkplek (denk aan een stabureau) zijn natuurlijk meer dan 
mooi meegenomen. Je komt te werken op ons hoofdkantoor in Middelburg, waar je regelmatig een rondje loopt 
door de werkplaats en veel contact hebt met je collega’s. Geregeld mag je op pad voor het maken van foto’s, films 
en het houden van interviews op locatie ter promotie van onze opgeleverde projecten en nieuwe producten. 
Uiteraard is er ook voldoende ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling.

Geïnteresseerd? 
Ben jij die creatieve multimedia duizendpoot die wij zoeken? Laat dan van je horen en overtuig ons! Stuur jouw 
motivatie en CV naar info@denood.nl t.a.v. Thomas Akveld. Dit kan tot vrijdag 21 juni 2019. 

Jouw gegevens worden alleen gebruikt om je op de hoogte te houden van de sollicitieprocedure en worden daarna verwijderd. 
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