
Marketing Medewerker (m/v) 
 
Werken bij Tau 
 
Tau Audio Solutions is al meer dan twintig jaar succesvol groothandel en leverancier van audio- en 
communicatiesystemen. Vanuit het prachtige Groningen helpt Tau haar klanten bij het vinden van de 
juiste audio- en communicatie oplossing voor hun project. Naast advies en verkoop biedt TAU ook 
aanvullende services onder andere het uitvoeren van STI metingen of het geven van trainingen. Dit 
doen we met een team van 5 enthousiaste collega’s. Om de service te bieden die gewenst is, staat Tau 
in nauw contact met haar fabrikanten wereldwijd. Dit maakt het een dynamische en gezellige 
werkomgeving en niet de standaard 9 tot 17 uur baan. 
 
Kom jij ons team versterken? 
Voor het uitbreiden van onze marketingactiviteiten zijn wij op zoek naar een proactieve Marketing 
Medewerker. Ben jij altijd al geïnteresseerd in de nieuwste trends en technieken op (online) marketing 
gebied? Heb je affiniteit met audio- en communicatiesystemen? En beheers je minimaal de Nederlandse 
en Engelse taal? Dan ontvangen wij graag jouw CV! Zaken waar je je binnen Tau mee gaat bezig 
houden als Marketing Medewerker zijn onder andere: 
 

 Creëren van content voor website, webshop, sociale media, nieuwsbrieven en mailingen. 

 Beheren en uitbouwen van de social media kanalen. 

 Creëren van zowel on- als offline media rondom open dagen, sponsoractiviteiten, en andere 
events (waaronder ISE). 

 Ontwikkelen en uitvoeren van communicatie via advertenties, brochures, catalogus en beurs 
presentaties. 

 Uitvoeren van diverse onderzoeken ten behoeve van communicatie, klantfeedback, 
doelgroepen, dataverwerking, etc. 

 Zorgdragen voor een uniforme uitstraling van de huisstijl. 

 Monitoren en analyseren van het succes van marketingcampagnes (offline en online). 
 
We vinden het belangrijk dat je beschikt over een hands-on mentaliteit. Eigen ideeën en aanvullingen 
op bovenstaand takenpakket zijn dan ook meer dan welkom. Samenvattend zijn we op zoek naar het 
volgende profiel: 
 

 Beschikbaar voor 24 tot 32 uur per week. 

 Minimaal mbo+ denkniveau. 

 Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Het 
spreken van een derde taal, zoals Frans of Duits, is een pre. 

 Enthousiast worden van audio en communicatiesystemen. 

 Ervaring met Adobe-programma's als Photoshop, InDesign en Illustrator. 

 Ervaring met MS office (Excel). 

 Kennis van en ervaring met Wordpress, SEO en webanalytics is een pre. 

 Communicatief sterk, zelfstandig en geïnteresseerd in data gedreven marketing. 
 
Wat bieden we jou? 
 
Voor je inzet en motivatie mag je uiteraard ook wat terug verwachten van Tau. Wij bieden dan ook: 
 

 Een marktconform salaris. 

 Pensioenbijdrage. 

 Mogelijkheden voor trainingen. 

 Met regelmaat een gezellige vrijdagmiddagborrel. 

 En elke dag een door het bedrijf geregelde lunch. 
 
Ben je enthousiast geworden over deze uitdaging? Stuur dan je cv en motivatie naar Senta van der 
Vaart: senta@tau.nl. Bij vragen kun je uiteraard ook bellen op 050 – 549 90 90. We zien je brief graag 
tegemoet! 
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