
 

MARKETING- EN SALES MEDEWERKER (24 uur) 

Gelecon is al 40 jaar marktleider in de regio Haaglanden en omstreken voor alles op het 
gebied van professionele schoonmaak. Wij leveren hoogwaardige en kwalitatieve 
hygiënische voorzieningen, reinigingsmiddelen, -materialen en -machines aan diverse 
branches, zoals schoonmaakbedrijven, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen. Daarnaast 
beheren wij de logistiek, zijn wij inzetbaar als ondersteuning voor technische services en 
hebben wij een eigen opleidingscentrum voor diverse schoonmaaktrainingen. Kortom, we 
doen heel veel!  

Binnen ons team zijn wij nu op zoek naar een enthousiaste, vlotte en creatieve marketing- 
en sales medewerker die van aanpakken weet. In deze gecombineerde functie 
ondersteun jij de sales afdeling en houd jij de marketingactiviteiten bij.  

Marketing werkzaamheden 

• Het opstellen en versturen van de maandelijkse nieuwsbrief 
• Het up to date houden van de website en webshop, waaronder nieuwsberichten 

schrijven en content optimaliseren 
• Social media beheer 
• Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van communicatie uitingen 

Sales werkzaamheden 

• Het aangaan en onderhouden van klantcontact 
• Jij zorgt voor een snelle en accurate verwerking van orders, aanvragen en klachten 
• Ondersteuning van accountmanagers bij salesactiviteiten 
• Opschonen, bijhouden en invoeren van data in het CMS- en CRM systeem 

Over jou 

• Minimaal HBO denk- en schakelniveau in de richting van Communicatie, 
Marketing of Commerciële economie 

• Jij bent een ondernemend type die veel initiatief neemt en commerciële kansen 
signaleert 

• Jij hebt goede communicatieve vaardigheden en hebt een uitstekende beheersing 
van de Nederlandse taal in woord en geschrift 

• Jij bent sowieso op een vrijdag beschikbaar om te werken. De overige werkdagen 
zijn in overleg. 

Waarom je bij ons wilt werken: 

• Een uitdagende job bij een dynamisch en vooruitstrevend bedrijf 
• Een prima salaris met bijpassende secundaire arbeidsvoorwaarden 
• Een gezellig en hecht team met informele werksfeer 
• Ruimte om jezelf te ontwikkelen. Je vindt het leuk om mee te denken over hoe de 

huidige processen naar een hoger niveau getild kunnen worden. 
• Een actieve personeelsvereniging, vrijdagmiddagborrels en een jaarlijkse BBQ. 

Interesse? 
Ben jij de enthousiaste marketing- en sales medewerker die wij zoeken? Stuur liever 
vandaag dan morgen jouw motivatiebrief naar personeel@gelecon.nl.Wie weet tot snel! 
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