
Waar ga je dit doen?
Als onderdeel van de Svea Group -actief in vrij-
wel alle Noord- en Oost Europese landen met 
ruim 1900 medewerkers- biedt de Svea Group 
een divers pakket aan financiële diensten op 
het gebied van Credit Management voor zowel 
consumenten als bedrijven. 

Specifiek voor de groep MKB & ZZP onderne-
mers die vaak bij banken niet in aanmerking 
komen voor een financiering is Svea Finans in 
2002 in Nederland opgericht met de financie-
ringsvorm American Factoring. Want wij vinden 
dat iedereen de kans moet krijgen om te kunnen 
ondernemen. Met een jong team van 19 mede-
werkers zorgt onze werkwijze ervoor dat wij 
een laagdrempelige, persoonlijke en flexibele 
tegenhanger zijn van de traditionele financie-
ringsoplossingen.

Wat krijg je ervoor terug?
• In eerste instantie een tijdelijk dienstverband,    
  maar met uitzicht op een vast dienstverband.
• Een marktconform salaris afhankelijk van 
  ervaring en opleiding. Uiteraard met recht op  
  25 vakantiedagen, 8% vakantiegeld én een   
  vaste 13e maand!
• Maar ook reiskostenvergoeding en een premie 
  vrij pensioen behoren tot de vergoeding.
• Daarnaast kom je werken bij een gezellig  
  kantoor waar een informele werksfeer heerst 
  waarbinnen je vragen, twijfels, initiatieven en   
  ideeën kunt delen. Graag zelfs! 
• Met lekker eten en leuke uitjes maken wij 
  onze medewerkers graag blij. Of je nu behoefte 
  hebt aan een snelle hap, lekkere snack of een 
  gezonde salade, dagelijks lunchen wij geza- 
  menlijk in onze bar, waar tevens op vrijdagmid
  dag vaak een borrel is. Daarnaast organiseren 
  we tussentijds diverse activiteiten, teamuitjes 
  en incentive reizen.

Reageren?
Stuur dan jouw CV + motivatiebrief vóór 19 juli 
naar sollicitatie@sveafinans.nl.

Vragen?
Neem dan contact op met Marlies Oostendorp – 
Marketing Communicatie Manager via 0182-
624400 of marlies@sveafinans.nl. 

Content Marketeer - Communicatie Medewerker  
(Junior/Medior) 24-32 uur per week

Weet jij hoe je een verhaal overtuigend kan vertellen? Laat jij je drijven door je creativiteit in combinatie met een data gedre-
ven aanpak? Voel je je prettig in een informele omgeving waarin jij zelfstandig aan de slag gaat en veel vrijheid krijgt voor 
nieuwe ideeën? Dan willen we jou als onze nieuwe content marketeer!

Wat verwachten wij
Aansprekende en unieke content, daar word jij enthousiast van. Als dat er niet is, dan 
zorg jij dat het er komt. Inspelen op actuele onderwerpen en spelen met taal, dat is de 
ideale combinatie voor jou. Op basis van de customer journey en de klantbehoeften 
weet jij met jouw teksten leadgeneratie te creëren. 

Gestructureerd geef jij de contentstrategie vorm, zowel qua content schrijven als het 
grafisch vormgeven van het acquisitiemateriaal, die jij vervolgens als geen ander op de 
juiste (online en offline) kanalen weet te verspreiden, op basis van de door jou opge-
stelde content kalender. Daarnaast beheer je alle content op onze socials en website. 
Ook voer je a/b testen uit, analyseer je resultaten hiervan, rapporteer je dit aan de 
Marketing Communicatie Manager en weet jij dit proces continue te optimaliseren 
waardoor onze SEO ranking aanzienlijk verbetert. 

Jij bent niet alleen goed in het produceren van content, maar je bent ook een kei in 
het ophalen van de juiste informatie bij zowel collega’s als klanten, waarbij jij naast 
de ondersteuning die je biedt op het gebied van de marketing & sales campagnes ook 
bijdraagt aan de interne communicatievoorziening. In dit alles werk je samen met de 
Marketing Communicatie Manager, de afdeling Sales, het agency en het hoofdkantoor 
in Zweden. Dus jij spreekt wel een woordje Engels. 

Schrikken de veelzijdigheid van de functie en de vele kansen die je krijgt jou niet af, 
maar zorgen deze er juist voor dat je net dat ene stapje extra zet? Dan zijn wij op zoek 
naar jou!

Wie ben jij
Jij bent een enthousiast, proactief en commercieel denkend persoon; de ontwikkelin-
gen op het gebied van communicatie en content volg je op de voet en je vindt het leuk 
om nieuwe dingen uit te proberen. Tegelijkertijd deins je niet terug om in de cijfers te 
duiken en te kijken wat werkt en waar de kansen liggen.

Je beschikt over een echte ownership-mentaliteit. Je maakt af waar je aan begint, komt 
je gemaakte afspraken na en zoekt naar oplossingen, waarin je nauwkeurig, gestruc-
tureerd en zelfstandig werkt. Uiteraard ben je een kei in de Nederlandse taal, zowel in 
woord en geschrift; niemand hoeft jou de dt-regel uit te leggen.

Daarnaast word je snel onderdeel van de organisatie en maak je de missie, visie en 
daarbij behorende onderwerpen volledig eigen. Jij bent een echte no-nonsens doorpak-
ker; stapt gemakkelijk op mensen af, leergierig en niet bang om fouten te maken.

Welke ervaring neem je mee
• HBO werk- en denkniveau; een afgeronde opleiding in de richting Marketing, 
  Communicatie of Journalistiek       
• Aantoonbare (stage) werkervaring als content marketeer – communicatie 
  medewerker              
• Ervaring met het schrijven van b2b SEO teksten
• Ervaring met Adobe Indesign, Illustrator en Photoshop
• Ervaring met CMS systemen, bij voorkeur Episerver
• Kennis op het gebied van het MKB, Ondernemerschap en het financieringslandschap   
  zijn een pré
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