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Word jij onze nieuwe

Marketing &  
Communicatie  

collega m/v?
(Fulltime)

Welkom bij Friesland Lease

Voor de sollicitatieprocedure van de functie Marketing & Communicatie maakt Friesland Lease gebruik van 
de diensten van OneZero. Het sollicitatietermijn loopt tot en met 21 september 2022.

Voor vragen over de functie en/of procedure kun je contact opnemen met:

Joyce van OneZero: Joyce@onezero.nl

Friesland Lease en het uitzendbureau aanvaarden geen ongevraagde hulp van bureaus voor deze vacature. 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

http://www.frieslandlease.nl


Onze identiteit

We zijn in het bezit van waarden, een droom, een ambitie én strategische doelstellingen waar we allemaal achter 
staan. Onze identiteit is onze leidraad. Ze vertelt waar we met zijn allen elke dag ons bed voor uitkomen en wat 
we daarmee willen bereiken. Binnen deze identiteit liggen ook de uitgangspunten besloten voor hoe we met 
elkaar omgaan. Ons identiteitsstuk vertelt ons simpelweg wie we zijn, in een taal die we allemaal begrijpen, 
omdat het ónze taal is:

Onze waarden
Open en eerlijk

Hart voor elkaar

De wil om te winnen

Nuchtere vooruitdenkers

Ongewoon actief

Onze droom
Wij geloven dat mobiliteit schoner, leuker en vitaler kan. Dit 
houdt ons in beweging. We kijken continu vooruit en denken 
verder. Daarom vind je bij Friesland Lease vandaag al de 
mobiliteitsoplossingen van morgen. 

Onze ambitie
Wij zijn de Noord-Nederlandse vooroploper in het ontdekken en 
praktisch toepassen van vernieuwende mobiliteitsoplossingen. 
Voor onze klanten zijn wij hierin een onmisbare, proactieve 
partner en voor de wereld om ons heen een kleurrijk en 
inspirerend voor-beeld van hoe het duurzaam anders kan. 
‘Mobiliteit kan schoner!’

Kijk ook op:

www.frieslandlease.nl

We zijn per direct op zoek naar een nieuwe collega: 

Marketing & Communicatie m/v
In deze functie draag je in belangrijke mate bij aan de naamsbekendheid en imago van Friesland Lease.

http://www.frieslandlease.nl


Voor meer informatie:

OneZero   Joyce@onezero.nl

De functie

In deze functie houd jij je bezig met
het volgende:
• Opstellen, plannen en verzenden van digitale nieuwsbrieven;

• marketingprojecten van A tot Z beheren en uitvoeren;

• websitebeheer, bijdragen aan het doorontwikkelen van onze online plat-

vormen;

• uitvoeren marktonderzoek (analyseren, adviseren en implementeren);

• schrijven en optimaliseren van (SEO) teksten en creeren van overige

content;

• uitvoeren van actiematige campagnes;

• organiseren en begeleiden van events en sponsoractiviteiten;

• onderhouden van de verschillende socials;

• content jaarplanning opstellen.

Functie eisen
- HBO+ werk- en denkniveau;

- communicatief sterk en stressbestendig;

- relevantie werkervaring opgedaan in (een) vergelijkbare functie(s);

- uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;

- ervaring met Adobe’s Photoshop en Indesign is een pre.

Functie specifieke competenties
• Organisatorisch sterk;

• planner;

• afmaker;

• commerciële en resultaatgerichte instelling;

• oplossingsgericht;

• flexibel;

• klantgericht;

• ondernemend.

Bedrijfsbrede competenties
• Open en eerlijk: We zijn trouw aan onszelf, aan elkaar en aan onze klanten.

We gaan met respect met elkaar om. De cultuurwaarden van Friesland

Lease zijn hierbij leidend. We zijn niet bang om duidelijk te zeggen wat

we vinden en we staan altijd open voor feedback en afwijkende ideeën.

• De wil om te winnen: We doen wat we beloven en streven na dat we

altijd de beste zijn in wat we doen. We streven naar klantloyaliteit en zijn

bereid om te werken aan optimale oplossingen voor de klant, om het hen

zo makkelijk mogelijk te maken. We bewaken en realiseren de balans

tussen het leveren van zoveel mogelijk meerwaarde voor de klant en voor

ons zelf.

• Nuchtere vooruitdenkers: We zijn creatief en toekomstgericht. We betrek-

ken klanten proactief bij het ontwikkelen van producten en diensten. Hierin

experimenteren we samen met het oog op een duurzame toekomst, zon-

der onze aandacht voor het heden te verliezen. .

• Ongewoon actief: We handelen doelmatig in een dynamische omgeving.

We passen ons flexibel aan de veranderde omstandigheden, taken, verant-

woordelijkheden en/of mensen aan. We doen dit op onze eigen unieke

wijze, waardoor we zichtbaar en energiek aanwezig zijn in de samenleving.

• Hart voor elkaar: De bereidheid en het vermogen om samen te werken

met anderen aan een gemeenschappelijk doel; het bevorderen van samen-

werking en teamspirit. We maken op een inspirerende manier gebruik van

elkaars kennis en zijn oprecht betrokken.

Voorwaarden
- Zelfstandige en uitdagende functie waarbij je mag rekenen op goede

ondersteuning en begeleiding;

- Het betreft een fulltime baan met uitzicht tot een vast dienstverband;

- Friesland Lease kent goede arbeidsvoorwaarden;

- Marktconform salaris;

- Een informele werksfeer binnen een dynamische werkomgeving.

Marketing & Communicatie




