
Marketing Medewerker gezocht voor 16 tot 24 uur per week 

 

Ben jij een creatieve duizendpoot, die sterk is in het schrijven van content voor nieuwsbrieven, brochures en online 

media? Zit je graag op social media en kennen deze marketingkanalen voor jou geen geheimen meer? Heb je 

affiniteit met paarden en B2B-marketing, dan is Grovet op zoek naar jou!   

Grovet is een veterinair farmaceutisch handels- en productiebedrijf gespecialiseerd in producten voor paarden. 

Naast onze groothandelsfunctie richten we ons steeds meer op het ontwikkelen van eigen producten. Het 

assortiment van Grovet omvat ruim 2500 producten. Deze producten worden hoofdzakelijk geleverd aan 

dierenartsen, die wij vanuit ons magazijn in Utrecht wereldwijd bedienen. Wij hebben een leuk en hecht team dat 

bestaat uit ruim 20 jonge, flexibele en enthousiaste medewerkers die oog voor kwaliteit en affiniteit met de 

dierenbranche hebben. Wij willen een optimale service aan onze klanten bieden, dit vraagt om flexibiliteit, hart voor 

de zaak, assertiviteit en bovenal teamwork van onze medewerkers.  

Functieomschrijving 

Als Marketing Medewerker ga je aan de slag met het schrijven van teksten voor onze nieuwsbrieven, brochures en 

online media in zowel het Nederlands als Engels. Dankzij jouw affiniteit met paarden, weet je waar je het over hebt 

en ben je goed in staat om zelfstandig teksten te schrijven, die aansluiten bij onze doelgroep dierenartsen. Je hoeft 

hierbij niet alles zelf uit je mouw te schudden, uiteraard kun je gebruik maken van de input van experts. Daarbij voer 

jij het content beheer van onze website uit en zorg je ervoor dat deze wordt geoptimaliseerd in meerdere talen. 

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het onderhouden en beheren van de activiteiten op onze sociale media 

kanalen zoals Facebook, Instagram en LinkedIn. Je weet hoe je de interactie met onze volgers op sociale media kunt 

vergroten en je bent in staat om het succes van jouw sociale media activiteiten te meten en te optimaliseren. Het 

opstellen van de contentkalender en jaarplanning maken hier ook onderdeel van uit. 

Tenslotte denk je mee over onze campagnes en hoe we deze treffend voor onze doelgroep neer kunnen zetten. Je 

monitort en analyseert campagnes, ziet kansen voor verbetering en voert deze door.  

Profiel 

• Je beschikt minimaal over een afgeronde MBO/HBO opleiding in de richting Marketing & Communicatie 

• Je hebt 3 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare rol  

• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels 

• Je hebt ervaring met het gebruik en optimaal inzetten van sociale media 

• Je bent analytisch en hebt kennis van het verwerken van databestanden 

• Je hebt een hands on mentaliteit en hebt enige ervaring in het aansturen van externe partijen/teamleden 

• Je hebt gevoel voor grafische vormgeving, bent accuraat en mist geen design- of typefoutje 

• Je hebt kennis van SEO en online marketing 

• Je hebt affiniteit met de markt waarin Grovet opereert 

• Ervaring met Magento is een pré 

Kun jij je vinden in het hierboven genoemde profiel en ben jij een echte teamplayer die ook prima zelfstandig te werk 

gaat, lees dan snel verder... 

Waarom kiezen voor Grovet? 

• Salarisindicatie € 2.150- € 3.050, afhankelijk van je ervaring. 

• Je bent beschikbaar voor minimaal 2 tot 3 dagen in de week  

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals pensioen, reiskostenvergoeding en een aanvullende 

fietsregeling. 



• Werken in een dynamische, internationale en groeiende werkomgeving in een authentieke markt, waarbij 

groei en ontwikkeling wordt gestimuleerd en beloond. 

• Grovet is sterk in ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden zijn bij goed presteren mogelijk. 

• Werken voor een bedrijf dat van betekenis wil zijn voor arts en dier en waar persoonlijk contact als heel 

belangrijk wordt gezien. 

Solliciteren? 

Stuur je cv en enthousiaste motivatie voor 6 september 2021 naar koen@grovet.com. 

Wie weet kom jij binnenkort ons team versterken!  


