Wij zoeken jou!

Allround marketing medewerker / DTP
Het bedrijf
Ace Pharmaceuticals is een farmaceutische onderneming
met zo’n 175 medewerkers. Wij ontwikkelen, produceren,
registreren en verkopen geneesmiddelen met een medical
need in eigen huis.
Naast geregistreerde geneesmiddelen produceren en
leveren we ook doorgeleverde bereidingen via de eigen
Ace Apotheek.
Wat ga je doen
• Online en offline uitingen opmaken
• Opmaken verpakmateriaal (etiket, bijsluiter en
verpakking) geneesmiddelen
• Administratieve verwerking en opvolging van wijzigingen
verpakmateriaal, inclusief goedkeuring en vaststellen
productspecificaties
• Aanleveren en controleren van drukwerkbestanden
• Je verzorgt uitgaande mailingen van opmaak tot
verzending, zowel online als offline
• Teksten verzamelen, waar nodig teksten redigeren en
uniformiseren
• Opstellen en beheer advertenties
• Communiceren met drukkerij en fotograaf

Sollicitatie met CV graag uiterlijk 10 mei
2021 per e-mail aan hr@ace-pharm.nl of
via het formulier op ace-pharm.nl/vacatures.

Wat breng je mee
• Je weet van aanpakken en blijft niet afwachten
• Je hebt gevoel voor vormgeving, beeld en compositie
• Je werkt nauwkeurig en hebt oog voor detail
• Je bent creatief binnen de gestelde kaders
• Je vindt het leuk om een proces van begin tot eind op te
pakken
• Je bent oplossingsgericht
• Je hebt ervaring met Adobe InDesign, ervaring met
Adobe Photoshop is een pré
• Je kunt goed communiceren
• Je kunt goed schakelen tussen verschillende taken
Functie-eisen
• HBO in communicatie of marketing richting
• Commerciële, PR of grafische achtergrond
• Kennis van farmaceutische industrie is een pré
• Goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel
mondeling als schriftelijk
Dienstverband
32 – 40 uur. In aanvang een contract voor bepaalde tijd.
Nadere informatie over de functie bij
Astrid Appelhof, Marketing en Communicatie,
tel. 036 – 547 4092
Ace Pharmaceuticals BV, Rosschanna Benita, HR
Schepenveld 41, 3891 ZK Zeewolde
t. 036 – 303 1805 . hr@ace-pharm.nl . www.ace-pharm.nl

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