
 

 

 

Onze opdrachtgever, Future Fuels Wholesale BV is een prachtig familiebedrijf, gespecialiseerd in 
onder meer hoogwaardige high-blends en pure duurzame brandstoffen van herwinbare bronnen. 
Met veel focus op duurzaamheid worden landelijk alle klanten dagelijks voorzien van (duurzame) 
brandstoffen en smeermiddelen met als doel het creëren van langdurige, plezierige en 
constructieve relaties met onze klanten  in sectoren als transport, aannemerij, landbouw, 
industrie en overheidsinstellingen. 
In een dynamisch groeiende omgeving zijn we op zoek naar de juiste persoon op de juiste plek en 
zoeken we voor deze organisatie een: 
 

Medewerker Marketing en Communicatie 
 
 
Het betreft een fulltime functie binnen een prachtig familiebedrijf met een uitstekende, voor het 
bedrijf belangrijke, werksfeer.  
 
Kerntaak van de functie: 
Het initiëren, ontwikkelen en uitvoeren van marketingstrategie en vormgeving  
 
Wat ga je doen: 
 
Als marketeer ben je verantwoordelijk voor:  

• Projectmatig initiëren en uitwerken van plannen op gebied van marketing met focus op 
beurzen, advertenties, sponsoring, Social Media en de websites van Future Fuels. 

• Bijhouden en bewaken van het merkenhandboek (Logo’s en ontwerpen etc.)  

• Ontwerpen en bestellen van de merchandising Future Fuels producten  

• Operationeel beheren LinkedIn, Facebook, Instagram en websites. 

• Communicatie met in- en externe partijen. 

• Verdere voorkomende werkzaamheden 
 

Wat wordt er gevraagd:: 
 

• Afgeronde opleiding MBO-4/HBO-communicatie 

• Kennis van en ervaring alle soorten media  

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk; 

• Verantwoordelijke, zelfstandige en creatieve werkhouding 

• Kennis van en ervaring met Microsoft office, Adobe 

• Woonachtig in de directe omgeving van Heerenveen 
 

 

 

 

 



 
 
Wat wordt er geboden: 
 

• Deel uit maken van een dynamische omgeving en een gemotiveerd team 

• Bij gebleken geschiktheid een fulltimebaan voor een langere periode 

• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 

• Werken in een groeiend familiebedrijf in een informele sfeer 
 

Belangstelling?  

Wil je reageren op deze functie of heb je andere vragen, neem dan contact op met:  

Roel Wink, Wink Development Group, Heerenveen  tel. 0630 22 39 25  

Sollicitaties voorzien van CV kun je sturen naar roel@winkdevelopmentgroup.nl  
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