
 

content creator & (social) media marketeer 
locatie Emmen, 39 uur 

Wie zijn wij? 
 
vandaglas BV is een transformatie en distributienetwerk van bouwglas. In Nederland is het met vijf 
verkoopvestigingen (Amsterdam, Emmen, Almelo, Arnhem, Swalmen) en het productiebedrijf (Emmen) één van 
de grootste productie- en distributiebedrijven van isolatieglas, veiligheidsbeglazing, interieurbeglazing en glas 
specials.  
De vandaglas Groep heeft ook verkoopvestigingen en productielocaties in Duitsland (Radeburg en Berlijn), 
Oostenrijk (Steyr, Wenen, Hallein, Villach, Heidenreichstein) en Engeland (Huddersfield). De Groep telt ca. 900 
medewerkers. 

Binnen vandaglas vinden wij het belangrijk om een open en betrokken cultuur te creëren. Wanneer je aan de slag 
zou gaan bij ons, zal je merken dat er een ontspannen sfeer heerst onder collega’s. We zijn een platte 
organisatie, waar het heel normaal is om zo bij iemand binnen te lopen om een vraag te stellen of een praatje te 
maken. Samenwerken is het sleutelwoord! 

Jouw rol 
 
Als marketingcommunicatie medewerker zet jij vandaglas Nederland en onze producten op de kaart bij onze B-
to-B doelgroepen. Op basis van onze doelstellingen ontwikkel je een (social) media strategie en maak je een 
contentkalender. Je voelt aan wat er speelt in de organisatie en in de markt en baseert daarop relevante content 
die je deelt via diverse (social) mediakanalen en online platformen, nieuwsbrieven en door snelle updates op de 
website te plaatsen. Daarnaast ben je in het bezit van goede analytische vaardigheden en weet zodoende ook 
het aantal volgers, bereik en betrokkenheid van de doelgroepen te verhogen. 
Je bewaakt de deadlines, coördineert de diverse projecten en onderhoudt op een prettige manier contacten met 
collega’s die bijdragen aan de content en met externe ondersteunende bureaus. 
Waar mogelijk worden zo veel mogelijk ervaringen en initiatieven uitgewisseld met de vandaglas bedrijven in 
Duitsland, Oostenrijk en Engeland. 

Je bent in deze functie verantwoordelijk voor: 

 Het opzetten en beheren van (social media) campagnes. 
 Content bedenken, ontwerpen en plaatsen op onze kanalen. 
 Het schrijven van aansprekende content in foutloos Nederlands. 
 Je zorgt dat je continue op de hoogte bent van de laatste trends en ontwikkelingen. 
 Je rapporteert aan de marketing manager. 

Profiel? 

 De collega die wij zoeken is een aanpakker, creatief, gedreven, flexibel,  collegiaal & prettig in de omgang 
en een multi-tasker. 

 Je kunt zowel goed zelfstandig als in teamverband werken. 
 Minimaal 3 tot 5 jaar ervaring in soortgelijke functie. 
 HBO werk en denkniveau en bij voorkeur een afgeronde opleiding Marketing en Communicatie. 
 Je hebt goede communicatieve vaardigheden (je schrijft foutloos Nederlands). 
 Bij voorkeur ervaring met Wordpress / Elementor. 
 Goede kennis van diverse social media kanalen. 
 Door jouw gestructureerde aanpak weet je goed deadlines te bewaken. 
 Beheersing van Engelse taal en spreek je toevallig ook de Duitse taal dan is dit mooi meegenomen. 

Enthousiast geworden? Wij komen graag met je in contact. Solliciteer direct door jouw motivatie en CV per mail 
te sturen of toon je creativiteit en mail het naar ruben.oleman@vandaglas.com. 


