De vrijheid om te ondernemen, de zelfstandigheid én de impact die jij hebt als content
marketeer binnen dit bedrijf, waren voor jou redenen om te solliciteren naar deze mooie functie
bij Fiscount. En wat ben je blij dat je die stap gezet hebt, nu een aantal jaren geleden. Samen
met je collega’s heb je een marketingstrategie ontwikkeld met mooie uitdagingen. Vervolgens
kreeg je alle ruimte om met marktonderzoek en analyses de producten van Fiscount online en
offline beter te positioneren. Inmiddels stromen de nieuwe klanten binnen en worden huidige
klanten nog beter bediend. Een van de dingen waar je trots op bent is de nieuwe website van
Fiscount. Door je creativiteit, je gevoel voor vormgeving en door verbinding te zoeken met de
verschillende disciplines binnen de organisatie, staat er nu een website die het merk Fiscount
op de juiste manier presenteert. Zo gaaf om te zien dat jij het merk hebt kunnen laden en dit de
komende tijd nog verder kan uitbouwen! Dit was voor jou dé functie op het juiste moment, op
de juiste plaats: een prachtige organisatie waar persoonlijke aandacht bovenaan staat.
Ben jij deze creatieveling met visie, passie voor het vak, en de durf om de vrijheid te pakken? Neem jij
ons mee in je enthousiasme en zet jij onze organisatie in de markt op een manier die bij ons past?
Dan zou jij wel eens onze nieuwe collega kunnen zijn!
Wie heb je voor je?
Fiscount is hét kennis-, advies- en trainingscentrum voor de accountancybranche. Wij zijn een
samenwerkingsverband tussen accountants, fiscalisten, juristen en aanverwante specialistische
zakelijke dienstverleners, zoals: advocaten, arbeidsjuristen, btw-specialisten, businesscoaches,
business valuators en estate planners. Het is onze ambitie om de kennis en diensten van al deze
specialisten te ontsluiten met een one-stop-shop-concept; uniek in onze branche. Daarmee zijn
klanten één telefoontje, mailtje of muisklik verwijderd van het antwoord op hun vraag of het benodigde
gereedschap voor hun proces.
Waar moderne techniek de mens uit het oog kan verliezen, blijft Fiscount werken met persoonlijke
aandacht. Moderne technieken ondersteunen ons. Maar persoonlijk contact en een duurzame relatie
met onze aangesloten kantoren staan altijd voorop.

Ben jij de energieke marketeer die wij zoeken?
Ben jij innovatief en ondernemend ingesteld? Weet jij, dankzij jouw kennis en ervaring, snel waar de
behoeften van onze klanten liggen? Ben jij altijd op de hoogte van de trends en ontwikkelingen op het
gebied van marketing, waardoor je Fiscount een stap verder gaat brengen? Dan zoeken wij jou!
Als marketeer ga je de marketingafdeling zo opzetten en uitbouwen dat Fiscount een echte blikvanger
in de markt wordt. Deze uitdaging durf jij wel aan te gaan. Je hebt als ervaringsdeskundige de
expertise en een creatieve geest. Je weet goed prioriteiten te stellen en een effectieve strategie op te
zetten om de producten en diensten van Fiscount voor het voetlicht te brengen. Daarnaast ben je
verantwoordelijk voor de externe communicatie over onze producten en diensten en schrijf je
pakkende teksten voor de website en beheert de socials.
Hoe ga je dat precies bereiken?
•
•
•
•
•

Door het opzetten van een marketingstrategie;
Door het opstellen van een marketingplanning en budgetten;
Het creëren van zichtbaarheid en merkvoorkeur bij prospects en bestaande klanten;
Met het doorontwikkelen van (communicatie)middelen en diensten, de merkidentiteit en
huisstijl – op basis van jouw (marketing)inzicht, kennis en ervaring;
Het onderhouden, beheren en verbeteren van (content van) de website, socials en Google
Analytics.

Heb je deze competenties in huis?
•
•
•
•
•
•

HBO/WO werk- en denkniveau;
Ruime ervaring in een soortgelijke functie;
Communicatief sterk, resultaatgericht en klantgericht;
Je herkent je in onze kernwaarden rondom bewegingsvrijheid en ruimte om te ondernemen;
Je bent zelfstandig, werkt efficiënt en beschikt over organisatorisch vermogen;
En beschik je over een gezonde dosis lef?

Ja? Reageer dan direct.
Dit krijg je van ons terug!
•
•
•
•
•

Een fulltime arbeidsovereenkomst
Een uitstekend salaris
Een uitgebreid pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, met onder andere vakantiegeld,
vakantie- en een pensioenregeling
Alle benodigde gereedschappen om er gezamenlijk een succes van te maken
Mooie ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden

Waar kom je te werken?
Werken bij Fiscount is anders dan anders. Binnen Fiscount hebben we een bijzonder informele en
open cultuur waarin iedereen gelijkwaardig is. We doen er alles aan om het werken bij Fiscount zo
leuk mogelijk te maken. En elk teamlid vormt in onze ogen een cruciaal onderdeel in het geheel dat
we Fiscount noemen. Het resultaat? Een verzameling van mensen die hun enthousiasme graag met je
delen.
Solliciteren
Gaat jouw hart sneller kloppen van deze vacature? Dat is een goed teken, want wij verwelkomen je
graag! Wacht daarom niet te lang met solliciteren en grijp deze kans voordat een ander ermee
vandoor gaat. Tijdens de sollicitatieprocedure wordt gebruik gemaakt van DiSC. Voor vragen over de
functie en/of de procedure kun je contact opnemen met Marije Hulshof (consultant Effectus-HR) op
telefoonnummer 06-11472631.
Acquisitie
Wij werken bewust en vol vertrouwen met Effectus-HR samen aan het invullen van deze vacature.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is daarom niet nodig en ook niet gewenst.

