
 

VACATURE 

Wil jij graag impact maken met het werk dat je doet? Weet jij mensen te bereiken middels tekst en 
beeld? Dan zijn wij de duurzame werkgever die jij zoekt! 
Wij zijn Recell Group een jong en innovatief bedrijf gevestigd in Leeuwarden en Groningen. Bij Recell 
Group vergroenen we hele bedrijfsketens middels onze nieuwste generatie Cellulose, genaamd 
Recell®. Cellulose vervangt fossiele grondstoffen en is daarmee een essentiële duurzame grondstof! 
Recell® wordt onder andere ingezet bij de aanleg van nieuwe wegen, in composietmaterialen en voor 
biobased chemicals. Zo vind je onze Recell® al in fietspaden en wegen in onder andere Amsterdam, 
Utrecht, Leeuwarden en Groningen. 
 
Wij zoeken per direct een: 

Allround Communicatie & Marketing Professional 

(8-12 uur p/w) 

 
De werkzaamheden die wij bieden zijn o.a.: 

- Het in teamverband ontwikkelen van marketing- en communicatie plannen. 
- Regisseren van de diverse media kanalen. 
- Up-to-date houden en verder optimaliseren van onze website. 
- Het schrijven van effectieve content.  
- Communicatie materiaal ontwerpen.  
- Ontwikkelen, onderhouden en vernieuwen van diverse promotiematerialen zoals: brochures, 

flyers, advertenties en mailings. 
- Optimaal vertalen van diverse data naar acties.  

Wat wij zoeken: 

- Je hebt een passende HBO-opleiding afgerond. 
- Je hebt ervaring met het inzetten van Social Media. 
- Je hebt ervaring SEO, SEA een scala aan analyse instrumenten (evt. d.m.v. stages 

verkregen). 
- Je hebt de vaardigheden om foto’s te bewerken of je bent bereid dit te leren.  
- Je bent zelfstandig, vindingrijk, neemt initiatief en hebt een oplossingsgerichte instelling. 
- Je beheerst de Engelse- en Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk. 
- Gedeeltelijk werken op afstand is mogelijk. 
- Werkdagen in overleg. 

Wat je van ons kan verwachten: 

• Veel ruimte voor jouw ideeën en initiatieven. 

• Een fijne werkomgeving met veel nadruk op plezierig en effectief werken in teams. 

• Marktconform salaris. 

• Je krijgt om te beginnen een contract voor de periode van één jaar. 

• De omgeving die past bij een gaaf, innovatief en groeiend bedrijf met korte lijnen. 
 
 
Spreekt deze functie jou aan en heb je affiniteit met de biobased/circulaire economie? Dan ontvangen 
we graag jouw C.V. met pitch of presentatie (van max. 10 minuten) waarin je laat zien: wie je bent, 
waarom je geschikt bent voor deze functie en waarom je wil werken bij Recell Group. Wees creatief!  
Dit kun je opsturen naar m.lamain@recell.eu. De sluitingsdatum is 10 september 2021.  
Voor meer info kun je mailen of bellen naar 085-0711925 en vragen naar Jasmyn Minnema of 
Miranda Lamain. 


