
Op onze marketingafdeling maken we graag gebruik van jouw expertise. We zijn actief op diverse (sociale) media maar het is 
tijd voor de ‘next step’. Samen met jouw collega communicatiespecialist zorgen jullie voor een zeer actieve invulling van de totale 
communicatiemix. Binnen onze organisatie werken wij voor verschillende huismerken, ieder met een eigen identiteit en bovendien 
actief in diverse marktsegmenten.

Dit ga je doen
Je bewaakt de mix van communicatiekanalen en adviseert hoe deze optimaal in te zetten binnen onze organisatie. Jij richt je hierbij 
vooral op de online kanalen. Onze campagnes zijn veelal gericht op versterking van ons merkimago bij professionals en consument 
en het informeren van onze wereldwijde klanten en de gebruikers van onze producten omtrent product- en conceptontwikkeling. 
Jij jaagt actief op content, je daagt collega’s uit input te leveren en zelf pak je alle mogelijkheden aan om de wereld adequaat van 
nuttige informatie te voorzien. Een voorbeeld; er is een nieuwe zending verpakkingen binnen gekomen, jij loopt door het magazijn 
en ziet direct een mooie gelegenheid om de wereld te vertellen dat deze verpakkingen zeer binnenkort de wereld over zullen gaan 
of er is een event geweest waarop je het  initiatief neemt om te vertellen wat het gesponsorde Formule 2 team het afgelopen weekend 
heeft bereikt.

Wie zijn wij
Kroon-Oil B.V. is een internationaal actief bedrijf (meer dan 60 landen) met Nederlandse wortels. Al ruim 100 jaar produceren en 
verkopen we smeermiddelen voor de meest uiteenlopende toepassingen. We zijn een professionele, platte en informele organisatie. 
Kwaliteit, behulpzaamheid en service richting onze klanten staan hoog in het vaandel. 

Olie saai? Welnee!
Benieuwd naar de emotie achter ons product en enthousiast geworden van deze opdracht? Mail je sollicitatie naar 
werkenbij@kroon-oil.nl

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Ben jij en heb jij
• Een creatieve denker en je weet mensen met teksten te raken

• HBO werk- en denkniveau, opleiding op het gebied van 
(online) communicatie

• Uitstekende beheersing van minimaal Nederlandse en 
Engelse taal. Een derde taal is een pré.

• Bewezen uitblinker in het schrijven van aantrekkelijke teksten 
voor o.a. social media

• Affiniteit met auto- en of motorfietsen

• Op de hoogte van de meest recente trends en ontwikkelingen 
op het gebied van sociale media

• Voldoende kennis van de relevante Adobe applicaties om 
content te creëren

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

VERGROEID MET (SOCIALE) MEDIA? WIJ ZOEKEN EEN ENTHOUSIASTE 
ONLINE COMMUNICATIESPECIALIST [M/V] - [min. 36u]

Wat bieden wij 
• Veel eigen verantwoordelijkheid binnen een platte 

organisatie

• Een afwisselende functie in een leuk jong team dat ervoor 
gaat

• Een professionele werkomgeving

• Een informele, collegiale en resultaatgerichte cultuur


