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Online Marketeer / PR Medewerker Breederzorg Thuiszorg  

(HBO niveau, 16 – 24 uur) 

 

Functieomschrijving: 
Voor onze dynamische thuiszorg organisatie zijn we op zoek naar een online marketeer / 

medewerker PR. Je werkt vanuit het hoofdkantoor van Breederzorg in Uden. We geven je erg veel 

vrijheid in de wijze waarop jij onze organisatie wil presenteren. Na een korte inwerkperiode werk je 

zelfstandig en verantwoord je hiërarchisch aan de raad van bestuur. Aangezien we met een klein en 

hecht team op kantoor werken vinden we het erg belangrijk dat het goed “klikt”.   

 Je werkzaamheden bestaan o.a. uit de volgende taken: 

 Coördineren van activiteiten met betrekking tot communicatie; 

 Bijhouden website en social media waaronder twitter/instagram/facebook; 

 Plaatsen van vacatures op social media 

 SEO / SEA & Google adwords account bijhouden; 

 Ontwerpen en maken van bedrijfsvideo’s; 

 Aansturen en begeleiden van 2 zorgvloggers en bloggers; 

 De afhandeling van algemene informatieverzoeken omtrent PR; 

 Ondersteunen wagenparkbeheerder; 

Functie-eisen: 

 HBO-opleiding richting Marketing, Communicatie (of vergelijkbaar) en 2 jaar relevante 

werkervaring. 

 Ruime ervaring met Wordpress. 

 Een stevige, enthousiaste en  empathische persoonlijkheid. 

 Organisatietalent, je behoudt het overzicht en kunt snel schakelen. 

 Meerdere jaren aantoonbaar succesvol actief met analyses, planvorming, on- en offline 

campagnes, contentcreatie, webcare, social en nieuwe media en SEA/SEO. Een 

stressbestendige, flexibele en resultaatgerichte werkhouding 

 Bekend met de bij digitale communicatie behorende systemen  

 Uitstekende kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 

Werktijden 

16-24 uur per week in overleg. 
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Dienstverband 
Een tijdelijke arbeidsovereenkomst met Breederzorg Thuiszorg. Intentie tot verlenging bij goed 

functioneren.  

Salaris 

Marktconform 

Over Breederzorg: 

Breederzorg Thuiszorg werkt in kleine teams en staat voor kwalitatief hoogwaardige zorgverlening. 

Breederzorg Thuiszorg heeft een eigen skillslab en een opleidingsinstituut die wettelijk erkende 

opleidingen verzorgt op het gebied van de zorgfuncties: Helpende, Verzorgende IG, Verpleegkundige  

en (nascholings)vakken in diverse specialisaties.   

Alle opleidingen en bijscholingen worden gegeven door ervaren vakdocenten. De ontwikkeling en 

opleiding van personeel en een (maat)vriendelijke werkomgeving staan centraal bij Breederzorg 

Thuiszorg.  

Contact  

Reageer direct! 

Je kunt solliciteren door een motivatiebrief en CV te mailen naar onderstaand emailadres óf het 

sollicitatieformulier in te vullen. Voor nadere informatie kunt je contact opnemen met de afdeling 

HRM bereikbaar op 0413 -259441 of via PenO@breederzorg.nl. 

 


