
 
 

 

 

 

 
 

 

Vacature marketingcommunicatie medewerker 

bij Involve en Evolve (28-40 uur per week,            

flexibele standplaats Nederland) 

 

Eerst even voorstellen: Involve en Evolve 

Involve en Evolve zijn zusterbureaus. Involve is 
een adviesbureau op het gebied van change en 
communicatie en Evolve weet alles van de 
ontwikkeling en het gebruik van interne digitale 
kanalen en media binnen organisaties. Beide 
bureaus hebben een sterke positie in hun markt 
opgebouwd en werken voor mooie klanten als 
Heineken, Nutreco, BAM, ING, de Haagse 
Hogeschool, KPMG, PostNL, Amsterdam UMC en 
diverse ministeries zoals Binnenlandse Zaken en 
Onderwijs Cultuur en Wetenschap. 
  

Wij zoeken een 
marketingcommunicatiemedewerker! 

Word jij enthousiast van het werken bij een 

consultancybureau en heb jij affiniteit met onze  

marketing-vraagstukken? Dan zoeken wij jou! 

Denk aan uitdagingen als: hoe kunnen we onze  

zichtbaarheid nog verder vergroten? Via welke  

sociale media bereiken we onze relaties en  

potentiële klanten? Welke communities zijn  

relevant? Hoe zorgen we voor een continue  

stroom aan content? Hoe halen we meer uit  

webinars, optredens en eigen evenementen? Dat  

zijn onder andere vragen waar jij je als onze  

nieuwe collega mee bezig gaat houden. Je bent  

binnen Involve en Evolve mede verantwoordelijk  

voor alle taken op het gebied van 
marktontwikkeling en reputatie, zoals: 

 

o Social media campagnes en advertenties 
inclusief vormgeving; 

o Nieuwsbrieven met MailChimp; 

 

 
 

 
 

o Algemene positionering en uitstraling bureau 
versterken (van pitch tot offerte, van 
visitekaartjes tot klantcases); 

o Copywriting op basis van de SEO-regels in 
WordPress; 

o Web care; 
o Handzame acquisitietools ontwikkelen voor 

de adviseurs;   
o Bewaken van de consistentie en de tone of 

voice; 
o Zorgen voor zichtbaarheid door events, 

persmomenten en samenwerking met 
externe partners; 

o Analytics volgen en benutten. 

 

Als onze nieuwe collega… 
• Heb je minimaal een HBO werk- en 

denkniveau en een relevante opleiding;  
• Heb je 2 tot 4 jaar relevante werkervaring, bij 

voorkeur op het gebied van social media 
marketing;  

• Neem je initiatief en werk je zelfstandig; 

• Kun je collega's op een positieve en 
proactieve manier aanjagen (we zijn allemaal 
druk!); 

• Heb je idealiter ervaring met MailChimp en 
WordPress en met (eenvoudige) grafische 
vormgeving. 

 

Wat wij jou bieden:  
• Een interessante rol met veel flexibiliteit en 

vrijheid voor jouw creatieve ideeën; 
• Veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling; 
• Maar liefst twee hechte teams vol leuke 

collega's; 
• De vrijheid om zelf te kiezen of je thuis werkt, 

op het kantoor van Evolve in Zeist of in het 
nieuwe Involve-huis in het midden van het 
land. 

 
Geïnteresseerd of meer weten? Stuur ons snel  

een mailtje via info@involve.eu of bel ons op  

024 323 77 39. Tot snel!

 


