
Wij zijn per direct op zoek naar een: 

Allround marketing- 
& communicatieadviseur 
OOC 
voor 20 - 24 uur per week

Zoek jij een nieuwe allround marketing- en communicatie uitdaging, waarbij je strategisch, operationeel en creatief bent binnen een leuke 
organisatie en hecht communicatieteam? En ben jij datagedreven, waarbij je met gemak deze data vertaalt naar succesvolle online campagnes, 
content voor social media, websites en andere communicatiemiddelen? 

Wij Techniek is op zoek naar een Allround marketing- & communicatieadviseur, voor 20 - 24 uur per week. Met als aandachtsgebied het 
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf (OOC). Een professioneel die ons adviseert en helpt bij de inzet van marketing- en 
communicatieacties voor de beste resultaten.   

Met jouw kennis en expertise weet jij precies hoe je dé verschillende doelgroepen van OOC het beste kunt bereiken. Je adviseert en helpt ons bij 
een marketingcommunicatiemix voor de beste resultaten waarbij je ook rekening houdt met de veranderende behoefte van deze branche. Wij 
bieden jou bij OOC de kans om jezelf continu uit te dagen en te ontwikkelen.

Functieprofiel
In deze zelfstandige en afwisselende functie ben je verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering van het marketing- en communicatiebeleid van 
OOC. Van het opstellen van strategische marketing- en communicatieplannen tot en met de meer tactische en uitvoerende werkzaamheden zoals 
het analyseren van data, ontwikkelen van content (social media, website), optimaliseren van alle andere OOC-communicatieactiviteiten en het 
aansturen van externe bureaus. 

Jouw talenten
Dit is wat je ons kunt bieden:  
o Aantoonbare ervaring als adviseur met online marketing en communicatie.
o Hbo werk en denkniveau.
o Strategisch kunnen meedenken met de programmadirecteur voor OOC en de projectleiders.
o Als sterke sparringpartner kunnen vertalen van de wensen van de collega's naar marketingcommunicatiebeleid van OOC.
o Je geeft advies, maar met jouw talent als organisator zijn regelen en uitvoeren jou ook op het lijf geschreven en dit doe je ook 

met plezier en enthousiasme. 
o Je schrijft makkelijk teksten, als je dit niet uitbesteedt aan een extern bureau.

En je beschikt over de volgende competenties:
o Hands-on mentaliteit
o Initiatiefrijk
o Resultaatgericht
o Teamspeler
o Flexibiliteit
o Politieke sensitiviteit 

Wij bieden
Wij Techniek werkt aan een inclusieve werkomgeving waar iedereen welkom is om elke dag het beste uit zichzelf te halen. Daarbij richten wij ons 
op jongeren, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een beperking.

Wij Techniek is een organisatie waar we professionaliteit belangrijk vinden en verbinding centraal stellen. Dit doen we in een informele werksfeer 
waarbij we investeren in je professionele en persoonlijke ontwikkeling. Je salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast bieden wij 
uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Je begint met een contract voor bepaalde tijd van een jaar. Bevalt het jou en ons, dan kan deze 
worden omgezet naar een vaste aanstelling.

Samen werken aan ontwikkeling
Wij Techniek is het ontwikkelingsfonds voor de technische installatiebranche. Wij Techniek voert ook de (communicatie)werkzaamheden uit voor 
OOC, het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf. OOC richt zich op de instroom, ontwikkeling en behoud van vakmensen in de 
autoschadeherstel- en carrosseriebranche. De instroom van (aankomend) vakmensen en het versterken van het vakmanschap in de branche staan 
hierbij centraal. OOC ondersteunt werknemers en werkgevers in hun eigen weg naar duurzame inzetbaarheid. OOC wenst zich duidelijker te 
profileren in en namens de branche autoschadeherstel en carrosseriebouw. De bedrijven en hun werknemers verlangen een (pro-)actief fonds. 
OOC is net als Wij Techniek een samenwerkingsverband van vakbonden en werkgeversorganisaties.

Interesse?
Stuur je motivatiebrief met cv uiterlijk 4 december 2022 naar Anja Collé via vacature@wij-techniek.nl. Daarbij zijn wij ook benieuwd naar de 
persoon achter de naam, jouw motivatie, skills en wat jou speciaal maakt. Heb je vragen? Deze kun je stellen aan Jordi Metten (Directeur OOC) via 
telefoonnummer 0348 437 363 of via j.metten@oocinfo.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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