
Vacature Marketing- en communicatie medewerker 

Ben jij creatief en lever jij steengoede kwaliteit? Wil jij meehelpen 

de relatie met onze relaties nog verder te verbeteren?  En draai 

jij je hand niet om voor een nieuwe uitdaging? Dan hebben wij de 

perfecte baan voor jou!

Wij zijn een belangrijke speler op de digitaliseringsmarkt. Een 
snelle markt die volop in ontwikkeling is. BCT bestaat uit twee 
units en voor de unit Digital Transformation zoeken wij nu een 
Marketing- en communicatiemedewerker. Deze unit begeleidt 
middels onze eigen producten en diensten, organisaties in de 
transitie van analoog werken naar digitaal denken en uiteindelijk 
digitaal werken.

Digital Transformation richt zich voornamelijk op lokale en 
regionale (semi)overheden. Denk hierbij aan gemeentes, 
waterschappen, provincies, zorg- en onderwijsinstellingen en op 
instituten binnen de thema’s digitaal werken, zaakgericht werken, 
finance & compliance en besturen.

Om de positie van de afdeling Professional Services te 
versterken, zoekt BCT een Marketing- en communicatie 
medewerker.

Wie ben jij? 
Als gedreven professional heb je een passie voor marketing 
en communicatie. Je bent creatief, hebt een vlotte pen en 
ervaring in het maken van professionele content waaronder 
blogs en video’s. Je hebt bij voorkeur ervaring of affiniteit 
met overheidsorganisaties. Daarnaast heb je een drive om 
evenementen te organiseren welke actief bijdragen aan de 
customer intimacy en markt positionering. Je bent in staat 
om campagnes te ontwikkelen en zodoende jouw steentje te 
kunnen bijdragen om de gestelde commerciële doelstellingen 
te behalen.

We verwachten dat je goed zelfstandig kunt werken en dat je 
een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebt. Daarnaast ben 
je breed georiënteerd en weet je vooral met jouw creatieve 
en kwalitatieve content onze markt en onze doelgroep écht te 
raken. Je neemt initiatief en kunt zelfstandig werken.

Jij als marketing- en communicatiemedewerker
Als marketing- en communicatiemedewerker lever jij een 
significante bijdrage om de commerciële doelstellingen van 
BCT te behalen. Met jouw enthousiasme en creativiteit initieer 
en ontwikkel jij marketingcampagnes en zorg je voor een 
optimale communicatiestrategie naar de markt.

Wat je werk als marketing- en communicatiemedewerker extra 
aantrekkelijk maakt, is dat je te maken krijgt met verschillende 
productvarianten en doelgroepen. Je werkt in een hecht Sales- 
en Marketingteam met gedreven collega’s.



Jouw takenpakketen
 → Uitvoeren van het marketing- en communicatieplan; zowel 

zelfstandig als ‘spin in het web’ in samenwerking met interne 
en externe partners;

 → Content marketing: Denk daarbij aan blogs, 
e-mailnieuwsbrieven, whitepapers, e-books, klantverhalen, 
video content, demo content en animaties. Je zorgt dat de 
producten die je maakt perfect aansluiten bij de gewenste 
uitstraling, van professionele kwaliteit zijn en denkt na over 
de optimale verspreiding hiervan;

 → Het organiseren van events in Nederland en Vlaanderen 
(congressen, beurzen, relatiedagen etc.);

 → Online zichtbaarheid en vindbaarheid: Monitoren en bijsturen 
van (online) campagne performance. Je bedenkt nieuwe 
mogelijkheden en acties om online nog meer op te vallen;

 → Social Media: je zorgt voor continue aanwezigheid en 
engagement op Social Media;

 → Communicatiemiddelen: je zorgt voor het ontwerp en inhoud 
van alle communicatiemiddelen van nieuwsbrief tot (online)
brochures/flyers en onze websites;

 → Vermarkten van nieuwe producten en diensten: het in 
de markt zetten van verschillende nieuwe producten en 
diensten;

 → Diverse marketingonderzoek werkzaamheden en PR-
projecten;

 → Volgen van ontwikkelingen op het gebied van (online) 
marketing en communicatietechnieken en zoekt telkens naar 
mogelijkheden om hier mee aan de slag te gaan. 

Wat wij jou bieden 
 → Een dynamische functie bij een van de grootste IT-

werkgevers in Limburg;
 → Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;
 → Een laptop en mobiele telefoon inclusief abonnement.

Jouw profiel 

 →  Een HBO werk- en/of denkniveau op het gebied van 
Marketing en/of Communicatie;

 → 3 tot 5 jaar werkervaring;
 → Ervaring in de overheidsmarkt is een pré;
 → Ervaring met programma’s ter ondersteuning van 

contentcreatie (Adobe Creative Cloud);
 → Ervaring met marketing automation platforms; 
 → Proactief en een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
 → Zelfstandig kunnen werken;
 → Je neem initiatief en denkt in (commerciële) mogelijkheden;
 → Enthousiast, gedreven en ambitieus;
 → Oog voor kwaliteit;
 → Loyaal en een teamspeler.

REAGEREN

Heb je interesse in deze functie? 
Stuur dan je CV en motivatie  
t.a.v. Tristan Schurgers naar 
jobs@bctsoftware.com, of kom eens 
praten met een van onze collega’s 
om te weten te komen waarom BCT 
voor jou de plek is om de volgende 
stap in jouw carrière te zetten. 

Heb je vragen over de vacature? 
Neem dan contact op met Tristan 
Schurgers. 


