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VACATURE MARKETING ASSISTANT 
 
Wat doen wij? 

Joannusmolen, gevestigd in Cuijk, is een Nederlands familiebedrijf dat actief is in de levensmiddelen 

sector. Vanuit duurzame uitgangspunten richten wij ons specifiek op biologische 

consumentenproducten. Wij zijn de laatste jaren sterk gegroeid. Ondanks dat we 35 jaar bestaan, 

heerst er binnen Joannusmolen een start-up mentaliteit. Daarnaast ervaren we een continue drive om 

vanuit kansen en technologische ontwikkelingen, met innovatieve producten op de markt te komen om 

onze consument te verrassen! 

Wie zijn wij? 

Wij zijn een informeel team en werken hard om onze doelen te bereiken, maar we houden ook van 

gezelligheid. Zo hebben we een actieve personeelsvereniging en luiden we jaarlijks de zomer in met 

een barbecue voor het hele team en hun partners en kinderen. Juist doordat we een overzichtelijk 

bedrijf hebben, zijn de communicatielijnen kort, kent iedereen elkaar en kunnen we zo bij elkaar 

binnen lopen op de productievloer of kantoor. 

 
Wie zoeken wij? 
Door de groei van internationale afzetmarkten en de bijbehorende ambitie van onze organisatie, willen 
we het team uitbreiden en versterken met een: 
 

Marketing Assistant 
24- 32 uur 

 
(tevens zijn wij op zoek naar een Marketing Manager/ 32- 40 uur) 

 
Wat ga jij doen? 

 In deze functie werk je mee aan de verdere groei van Joannusmolen en ben je 
verantwoordelijk voor het uitvoeren van de internationale off- en online marketingactiviteiten 
voor ons eigen merk en private label activiteiten, om zodoende onze zichtbaarheid te 
vergroten. 

 Je draagt bij aan de te ontwikkelen strategische en jaarlijkse marketingplannen. 

 Je verzorgt alle communicatie uitingen (website/ internet, social media, etc.) Hierbij behoort 
ook het bijhouden van zoekwoorden. 

 Je organiseert gerichte marketing- en communicatie activiteiten, bv. evenementen, beurzen en 
andersoortige activiteiten, en voert deze aan de hand van het door jou opgestelde projectplan 
uit, passend binnen de gestelde eisen en budgetten.  

 Je rapporteert aan de Marketing Manager en werkt samen met het Sales team. 
 
 

Wie ben jij? 

 Je hebt een MBO/ HBO opleiding afgerond, bijvoorbeeld in de richting van Marketing. 

 Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring opgedaan op het gebied van Marketing, bij 
voorkeur in een ondernemende, internationale organisatie. 

 Goede beheersing van Nederlands en Engels.  

 MS Excel kent geen geheimen voor je. 

 Je bent in staat om snel zaken zelfstandig op te pakken en vindt het leuk om in een klein team 
de marketing verder vorm te geven. 

 Tot slot ben je hands-on ingesteld, kunt samenwerken, bent creatief, klantgericht en voelt je 
thuis in een platte, informele organisatiestructuur waarin vrijheid en verantwoordelijkheid hand 
in hand gaan. 

 
Wat wij bieden 
Je wordt onderdeel van een enthousiast informeel team dat dagelijks bezig is met het bouwen aan 
een mooi bedrijf in de natuurvoedingssector. Wij bieden een zeer afwisselende functie binnen een 
internationaal georiënteerd bedrijf met duurzame uitgangspunten. Uiteraard zijn de primaire en 
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secundaire arbeidsvoorwaarden conform de zwaarte van de functie en is er ruimte voor persoonlijke 
ontwikkeling.  
 
Interesse? 
Ben je niet afgeschrikt door alle eisen en werkzaamheden en ben jij die marketing topper die wij 
zoeken? Stuur dan vandaag nog je CV met sollicitatiebrief, onder vermelding van de vacaturenaam,  
ter attentie van Wendy Kruikemeijer, HR Manager, HR@joannusmolen.nl 

Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op onze website www.joannusmolen.com of contact 
opnemen met Wendy Kruikemeijer (aanwezig op dinsdagen), tel.nr: +31 (0)485-330600 of stuur een 
mail naar bovenstaand e-mailadres.  

 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 
 

Trefwoorden: 

Marketing, assistent, assistant, medewerker, beurzen, food, offline, online, sales, Joannusmolen, 
voedseltechnologie, social media, leuk, parttime, Noord Brabant, Nijmegen, Gelderland, Cuijk. 
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