Medewerker Marketing en Communicatie – RCR Zorghotel Suriname met standplaats Nederland

Functieomschrijving

In het algemeen bent U verantwoordelijk voor alle uitvoerende en ondersteunende taken die gericht
zijn op het in de markt zetten van de producten en diensten van de organisatie en specifiek voor de
organisatie en de administratie van de cliënten aanvragen. Een belangrijk onderdeel is het opstellen en
naleven van een marketingplan, waarin de doelgroepen worden gedefinieerd en de verschillende
manieren worden beschreven waarop deze doelgroepen zo goed mogelijk bereikt en benaderd kunnen
worden.

Specifieke taken:

•

(Mede) opstellen en in de praktijk brengen van het marketingplan;

•

Voorbereiden, uitvoeren en coördineren van alle marketing- en communicatie activiteiten met
de daarbij in te zetten marketing- en communicatie instrumenten;

•

Opzetten en uitvoeren van cliënt- en marktonderzoeken;

•

Organiseren en presenteren van informatie bijeenkomsten;

•

Deelnemen aan relevante evenementen en beurzen;

•

Onderhouden van contacten met relevante externe partijen;

•

Benaderen van potentiële cliënten;

•

Coördineren van de product vertegenwoordigers;

•

Monitoren en analyseren van het succes van marketingcampagnes;

•

Organiseren en administreren van cliënten aanvragen;

•

Bewaken van het marketing budget;

•

Het doen van klanttevredenheid onderzoek;

•

Het structureel overleggen met en het rapporteren aan de Manager Buitenland, Manager
Zorghotel en Directeur Zorghotel.

Functie eisen

•

U heeft een HBO werk- en denkniveau en enige jaren werkervaring op het gebied van
marketing- en communicatie;

•

U heeft kennis van calculaties en analyses;

•

U heeft kennis van gangbare computersystemen en (software)pakketten;

•

U kunt zich zowel communicatief als schriftelijk goed uit drukken in de Nederlandse taal;

•

U bent bekend met de Nederlandse en de Surinaamse cultuur;

•

U kunt zelfstandig, in teamverband, nauwkeurig en efficiënt werken;

Vacature RCR Zorghotel Suriname – Juni 2018

1

•

U heeft analytische vaardigheden, bent marktgericht, kwaliteitsgericht, netwerkgericht en
dienstverlenend;

•

U bent representatief, proactief, flexibel, creatief en gedreven;

•

U kunt prioriteiten stellen en structuur en overzicht behouden in uw werk;

•

U heeft geen 9-5 werk mentaliteit;

•

U bent in het bezit van een auto B-rijbewijs en heeft een auto ter beschikking.

Bedrijfsprofiel
Het RCR Zorghotel Suriname behorend bij het RCR Medical Centre, is gelegen langs de Suriname
rivier aan de Antondragtenweg nr. 68 te Paramaribo en is sinds 2010 operationeel. Het is een
Zorghotel naar Europese standaarden en richtlijnen in een Surinaamse omgeving, waarin kwaliteit,
transparantie, betaalbaarheid, klantgericht-, servicegericht en gastvrijheid centraal staan. Het
Zorghotel biedt (medische) zorg diensten en faciliteiten, in het bijzonder gericht op de Nederlanders
met een relatie tot Suriname, die afhankelijk zijn van zorg en die met vakantie willen naar Suriname.
Ook niet-zorg cliënten kunnen er verblijven.

Lees meer op onze websites: www.zorghotelsuriname.nl en www.rcrmedicalcentre.com

Arbeidsvoorwaarden

•

Een dienstverband van 40 uur per week, op basis van een contract van 1 jaar;

•

Een bruto maand salaris tussen €.1.760 en €.2.570 , op basis van 40 uur per week;

•

(Auto) Reiskosten vergoeding;

•

Arbeidsvoorwaarden conform de Nederlandse zorgsector.

Solliciteren
Stuur uw sollicitatie brief inclusief CV naar info@zorghotelsuriname.nl
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