
Ben jij een ondernemende marketeer? Heb jij relevante werkervaring en ben je toe aan een nieuwe uitdaging? 
Zou je het daarnaast leuk vinden om aan een sterk merk te bouwen? Word jij bovendien enthousiast van 
innovatieve print en communicatie? Dan hebben wij bij Goedhart een job voor jou!

In de rol van marketeer realiseer je een professionaliseringslag op het gebied van de marketingcommunicatie 
die gericht is op het verbinden en informeren van onze klanten. Dat begint met een strategie die je vervolgens 
tot uiting brengt op de website, social media, evenementen en alle andere middelen waar jij van denkt dat het 
werkt en onze doelgroepen bereikt. 

Ons doel is helder. Voor de daadwerkelijk invulling van marketingcommunicatie ben jij aan zet.

Marketeer gezocht!

Wie zijn wij?
Goede ideeën helpen alles en iedereen vooruit. 
Daarvoor moeten ze wel gedeeld kunnen worden. 
Dat is wat wij doen. Onze klanten hebben geweldige 
ideeën, willen hun kennis delen en hun boodschap 
op doeltreffende wijze onder de aandacht brengen. 
Wij zien onze producten en diensten als middel 
om mensen mee te nemen in een beleving, aan te 
zetten tot actie of te betrekken bij een goed verhaal. 

Goedhart levert de diensten Repro Services, 
Digital Printing en Marketing Solutions. We zijn 
groot in digitaal printwerk van klein tot XXL-
formaat. Praktisch in repro. Vooruitstrevend 
in gepersonaliseerde communicatie. We zijn 
ondersteunend met een innovatief spectrum aan 
diensten, van selfservice tot fulfilment. Wij maken 
elke boodschap toegankelijk. Wij zorgen voor het 
delen van kennis en informatie. Wij brengen ideeën 
tot leven.

Binnen Goedhart houden we van gezelligheid, maar 
het is ook hard werken. Je staat er niet alleen voor, 
maar je moet wel op individuele basis kunnen 
werken. Als marketeer ben je pro-actief, hands-
on en zie je de communicatieve kansen in alles 
wat je voorbij ziet komen binnen ons bedrijf. Je 
maakt deel uit van een dynamische en groeiende 
organisatie. Wijzelf zien al vele kansen, maar vinden 
het ook fijn als jij deze ziet en oppakt. Proactief 
en resultaatgericht. Niet alleen de organisatie is 
dynamisch, deze functie is dat ook. Samen maken 
we het verschil. Voor onze klanten maar ook met 
onze collega’s. Rangen en standen? Kennen we niet.

Wat bieden wij jou?
• Een job bij een professionele marktleider op 
 het gebied van repro en print

• Een dynamische en informele werkomgeving 
 waar je je volledig kan ontplooien

• Een zelfstandige functie met 
 ruimte voor persoonlijke input

• Een team waarin je al je skills en talenten 
 kunt laten zien, kunt lachen met collega’s 
 en waar je naast humor ook kennis en 
 ervaringen met elkaar deelt

• De mogelijkheid om jezelf te blijven 
 ontwikkelen door cursussen en 
 workshops te volgen. 
 Zo blijf je altijd up-to-date

• Een parttime functie (24-32u) 
 met een marktconform loon

• Een contract van bepaalde duur gevolgd 
 door een contract van onbepaalde duur

• Afwisseling - een van de vestigingen wordt je 
 standplaats maar je werkt ook vanuit de andere 
 vestigingen in België en Nederland.

Herken jij je in deze kwaliteiten?
Stuur dan snel jouw sollicitatiebrief voorzien van CV 
naar Goedhart ter attentie van: 
Willem-Jan Van Eijck; personeel@goedhart.eu




