
	  

Vacature:	  	  Marketing	  assistent	  /	  junior	  grafische	  vormgeving	  (M/V)	  	  
min	  32	  uur	  	  	  
	  

Om	  het	  huidige	  marketingteam	  van	  Solarclarity	  verder	  uit	  te	  breiden	  zijn	  we	  op	  zoek	  naar	  een	  junior	  
Marketing	  assistent/	  grafische	  vormgever	  M/V.	  	  	  

Solarclarity	  is	  importeur	  en	  groothandel	  van	  zonnepanelen	  en	  andere	  photo-‐voltaïsche	  artikelen.	  
Door	  onze	  professionele	  presentatie	  hebben	  wij	  het	  in	  de	  afgelopen	  zeven	  jaar	  geschopt	  tot	  
marktleider.	  De	  afdeling	  marketing	  en	  de	  presentatie	  van	  alle	  uitingen	  is	  daarom	  van	  cruciaal	  belang	  
voor	  het	  succes	  van	  deze	  onderneming.	  	  

Onze	  organisatie	  is	  sterk	  groeiend	  en	  zeer	  ambitieus,	  er	  heerst	  een	  grote	  hands-‐on	  en	  can-‐do	  
mentaliteit,	  waarbij	  klantgerichtheid	  en	  ondernemerschap	  mentaliteit	  voorop	  staat.	  Onze	  klanten	  
zijn	  installateurs	  en	  andere	  wederverkopende	  bedrijven	  in	  de	  gehele	  Benelux,	  Europa	  en	  het	  
Caribisch	  gebied.	  Binnen	  de	  Solarclarity	  Group	  opereren	  7	  verschillende	  bedrijven	  met	  een	  
overkoepelende	  en	  aan	  gelieerde	  huisstijl.	  Er	  zijn	  momenteel	  35	  mensen	  bij	  Solarclarity	  BV	  
werkzaam.	  

Taken	  van	  de	  marketing	  assistent:	  

-‐ Het	  toepassen	  van	  de	  huisstijl	  en	  webstijl	  van	  Solarclarity	  in	  al	  haar	  uitingen	  
-‐ Het	  maken	  van	  beeldmateriaal	  voor	  onze	  website/webshop	  waarbij	  je	  zorgt	  voor	  een	  

consistente	  stijl	  
-‐ Het	  ontwerpen	  en	  vormgeven	  van	  presentaties,	  advertenties,	  e-‐mails,	  nieuwsbrieven	  etc.	  
-‐ Het	  bijhouden	  van	  alle	  actuele	  gebeurtenissen	  op	  Facebook	  en	  op	  alle	  Solarclarity	  websites.	  
-‐ Het	  documenteren	  en	  archiveren	  van	  alle	  uitingen	  op	  een	  centrale	  plek	  

	  

Vereist:	  

-‐ min.	  afgeronde	  MBO	  opleiding	  grafische	  vormgeving	  
-‐ een	  portfolio	  waaruit	  blijkt	  wie	  jij	  bent,	  en	  dat	  je	  kunt	  designen	  
-‐ kennis	  van	  de	  Adobe	  Photo-‐shop,	  Indesign	  en	  illustrator	  
-‐ een	  goed	  oog	  en	  gevoel	  voor	  compositie,	  layouts	  en	  vormgeving.	  Je	  maakt	  mooie	  dingen	  met	  

tekst	  en	  beeld.	  	  	  
-‐ uitstekende	  beheersing	  van	  Nederlands	  en	  Engels	  
-‐ handig	  met	  content	  management	  systemen	  (bijv.	  Magento/wordpress)	  
-‐ affiniteit	  met	  zonne-‐energie	  en	  technische	  producten	  
-‐ teamspeler	  
-‐ je	  bent	  nauwkeurig	  

	  

Beloning:	  	  	   	  Afhankelijk	  van	  kennis	  en	  ervaring,	  marktconform.	  
Standplaats:	  	   	  Weesp.	  
	  

Geïnteresseerd?	  
Stuur	  een	  email	  met	  CV	  en	  motivatie	  naar	  HR@solarclarity.nl	  t.a.v.	  Mevr.	  I.	  Waalkens.	  


