Polymer Technology Group Eindhoven BV (PTG/e) is een onafhankelijke kennispartner voor
toegepast onderzoek en opgericht in oktober 2004. PTG/e is volledig ingericht op het uitvoeren van
onderzoek op het gebied van polymere hybride materialen. Deze onderzoeken voeren wij uit in onze
eigen labs in Catalyst op de TU/e Campus en daarnaast, als 100% dochter van de TU/e Holding,
onderhouden wij een goed netwerk binnen onderzoekslabs van de TU/e.
Als gevolg van onze groei en het implementeren van een nieuw strategieplan zijn we op zoek naar
een enthousiaste:

Marketing en Communicatie Medewerker (m/v) (0,4 – 0,5 fte)

Functie omschrijving
Als PTG/e marketing en communicatie medewerker:
• Werk je samen met PTG/e research staf aan het uitbreiden en onderhouden van de
naamsbekendheid van PTG/e;
• Ben je verantwoordelijk voor het verzamelen en creëren van content voor onze website,
LinkedIn en andere uitingsvormen (advertentie, online marketingactiviteiten);
• Heb je ideeën om PTG/e ook op andere manieren op de kaart te zetten, bijvoorbeeld door
acties rondom ons 15-jarig bestaan;
• Zorg je dat ons algemeen presentatiemateriaal (leaflet en corporate presentatie) actueel blijft
en dat de huisstijl op de juiste wijze gebruikt wordt;
• Ga je ons nieuwe strategieplan vertalen naar een marketing- en communicatiebeleid.

Functie eisen
De ideale kandidaat heeft een opleiding in communicatie op HBO-niveau afgerond.
Affiniteit met techniek, onderzoek en kunststoffen in het bijzonder is een pré.
Je kunt goed samenwerken in teams en met verschillende disciplines. Je bent in staat collega’s te
enthousiasmeren en bent goed thuis in social media. Verder heb je een goede schriftelijke en
mondelinge beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Aanvullende informatie
Het betreft een tijdelijke parttime (0,4 - 0,5 fte) aanstelling voor een jaar met uitzicht op een vast
dienstverband. PTG/e biedt naast een goed salaris ook prima secondaire arbeidsvoorwaarden.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de COO van PTG/e; ir. Jan van den Oever
+31 40 751 76 76 of jan.vdoever@ptgeindhoven.nl

Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar:
PTG/e BV – t.a.v. drs. Leo Robben (HRM-officer) - Postbus 6284 - 5600 HG Eindhoven of
hrm@ptgeindhoven.nl.

Details over PTG/e kun je vinden op: www.ptgeindhoven.nl

Met de selectie van kandidaten wordt gestart zodra de eerste sollicitaties binnen zijn en hiermee zal
worden doorgegaan totdat de functie is ingevuld.

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

