
Techni Science zoekt....

MARKETING COMMUNICATIE SPECIALIST
(32-38 UUR, LOCATIE OISTERWIJK)

Jij zoekt..... 
een afwisselende en uitdagende baan waarbij je als creatieveling al je kennis en kunde aanwendt om 
het onderwijs verder te helpen met informatieve content. Een boodschap helder en duidelijk overbren-
gen is voor jou geen probleem, of het nu visueel of tekstueel is. Je bent een kei in organiseren en je 
houdt wel van een uitdaging. Geen dag is hetzelfde want je bent met veel verschillende aspecten uit 
het marketingvak bezig! 

Wij zijn..... 
Techni Science. Wij helpen het onderwijs met de integratie van de nieuwste technologische leer-
middelen in de exacte vakken en techniek. Met onze totaaloplossingen bieden wij leerlijnen voor het 
toekomstbestendig implementeren van nieuwe technologieën zoals digitalisering, programmeren, 
robotica, AI en IoT. Aanvullend op de reeds bestaande bèta- en techniekvakken. Daarnaast helpen wij 
docenten door middel van professionalisering en ontwikkelen wij lesmethodes gebaseerd op onder-
zoekend en ontwerpend leren op ons STEAM videoplatform Steamvidz én met basismodules. 

Wij zoeken..... 
- Een enthousiaste gezellige collega die wel van een uitdaging houdt
- Een creatief talent met lef, enthousiasme, organisatietalent, een vlotte pen en gezelligheid. 
- Een duizendpoot op het gebied van coordinatie, planning, DTP en het schrijven van (website) teksten
- Een pro-actieve kracht die helpt bij het opzetten en uitvoeren van diverse marketingactiviteiten
- Een creatief brein die zijn of haar hand niet omdraait voor online content, social media, brochures, 
   magazines en blogs met oog voor onze doelgroep
- Een teamspeler die waar nodig helpt om Techni Science nog verder te laten groeien. 
   Groei jij met ons mee?

Jij hebt.....
- Een creatief talent en minimaal een MBO diploma. 
- Een goede beheersing van de Duitse taal is een pre.
- De basics van Adobe Creative Cloud goed onder de knie
- Affiniteit met het onderwijs en technologie en je beschikt over goede commerciële en 
   communicatieve vaardigheden. 
- Een positieve mindset die denkt in oplossingen, kansen en mogelijkheden.

DAN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU!
Stuur je motivatie en CV per mail naar Enrikke Kuijpers (e.kuijpers@techniscience.com). 
Heb je vragen over de functie? Bel dan op 085 - 902 80 60.

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

leuk!


