
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
AdVee Dierenartsen zet V(ee) centraal. Zowel in onze naam als in de praktijk. Bij adVee Dierenartsen draait alles om het vee, 
de veehouder en goede veterinaire zorg en advies. We hebben onder andere specialistische teams voor pluimvee, varkens, 
herkauwers en vleeskalveren. Bij ons werken ruim 40 enthousiaste, betrokken dierenartsen. Daarnaast hebben we een heel 
leuk divers team van apotheekmedewerkers, laboratoriummedewerkers en diverse administratieve en andere kantoorfuncties. 
Samen staan we voor gezond boeren. In onze vestigingen in Heeswijk-Dinther, Ysselsteyn en Lunteren beschikken wij over 
eigen apotheken en goed uitgeruste laboratoria. De gezelschapsdieren helpen wij graag vanuit Erp, Veghel en Heeswijk-Dinther 
onder de naam Aadal Dierenklinieken en de gezelschapsdierenartsen en paraveterinair assistenten zijn uiteraard ook onderdeel 
van ons fijne team. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op onze website www.adveedierenartsen.nl 

 
 

Barst jij van de creatieve ideeën en ben je in staat om adVee Dierenartsen nog beter op de kaart te zetten? 
Lees dan snel verder, want wij zijn op zoek naar een  
 
 
 
 
 
 
 

Wat ga je doen? 
Met je brede takenpakket vind je bij ons een uitdagende en afwisselende baan in een inspirerende 
werkomgeving. Je taken bestaan onder meer uit: 

• Uitvoering geven aan het opgestelde (online) marketing- en communicatiebeleid; 

• Onderhouden van contacten met interne en externe partijen, zoals pers, belangenorganisaties en,  
in het geval van interne communicatie, personeel; 

• Uitvoeren van operationele communicatieactiviteiten; 

• Organiseren van evenementen en bijeenkomsten; 

• Opzetten en uitvoeren van klant- en marktonderzoeken; 

• Voorbereiden, uitvoeren, coördineren en analyseren van alle (online) marketing- en 
advertentieactiviteiten, zoals de eigen bedrijfswebsite en /of social media als Facebook en Instagram; 

• (mede) opstellen en verspreiden van persberichten en nieuwsbrieven. 
 

Wie ben jij? 

• Je bent in het bezit van een mbo-4 diploma richting communicatie en/of marketing; 

• Je hebt enkele jaren werkervaring in marketing en communicatie; 

• Je hebt een goede schrijfvaardigheid en uitstekende beheersing van de Nederlandse taal; 

• Je bent zelfstandig en initiatiefrijk en weet anderen te inspireren; 

• Je hebt een sterke en vrolijke persoonlijkheid; 

• Het is een pluspunt als je affiniteit hebt met de veterinaire sector. 
 
Wat bieden wij? 

• Een uitdagende, gevarieerde baan waarin eigen input en creativiteit wordt gewaardeerd; 

• Een informele sfeer in een toekomstgericht bedrijf; 

• Een aanstelling met uitzicht op vast dienstverband; 

• Een goed salaris, reiskostenvergoeding en pensioenregeling. 
 

 

 

 
 
 

Medewerker marketing & communicatie 
28 uur per week, locatie Heeswijk-Dinther 

Enthousiast geworden? 
Stuur dan je CV met een duidelijke motivatie naar Monique van Aarle, HR adviseur,  

 m.vanaarle@advee.nl 
Wil je liever nog wat meer informatie? Dan kun je telefonisch contact opnemen met  

Vinod Shankar of Rob Vriens, bereikbaar via  0413-292929. 

http://www.adveedierenartsen.nl/

