
Organisatie 
VitOrtho Voedingssupplementen levert dé orthomoleculaire merken NOW en VitOrtho. 
Beide merken kennen een ruim assortiment geavanceerde voedingssupplementen met 
een gezonde prijs. 
Wij ondersteunen deze merken door met name onze healthcare professionals (therapeuten 
en advieswinkels) te voorzien van deskundig advies en informatie over onze producten. 
Verder richten wij ons op het inspireren en motiveren van consumenten tot een gezonde 
leefstijl en het uitdragen van de orthomoleculaire visie dat een aanvulling van de voeding 
met supplementen van groot belang is.   

Wij zijn een relatief klein, maar professioneel bedrijf. Kwaliteit vind je niet alleen terug 
in onze producten, maar ook in de samenstelling van ons team. Wij zijn een hecht team 
met veel aandacht voor de producten die we leveren, korte en betrokken lijnen naar onze 
klanten, maar ook aandacht voor elkaar. Enkele eigenschappen van het VitOrtho DNA 
zijn een open communicatie, collegialiteit, creativiteit en proactiviteit. 

Functiebeschrijving
De functie betreft een allround marketingfunctie. Als marketeer ben je verantwoordelijk 
voor de marketing- en communicatieactiviteiten van VitOrtho Voedingssupplementen. In 
nauwe samenwerking met de manager marketing & sales ontwikkel je marketingactiviteiten 
en voer je deze uit.

Taken
• Vertaling van de marketingstrategie naar de diverse commerciële activiteiten.
• Verantwoordelijk voor de social media-strategie en implementatie hiervan.
• Je draagt zorg voor de content op de website. 
• Verantwoordelijk voor de contacten met vakbladen en coördinatie van de advertenties.
• Zorgen voor on- en offline uitingen en coördinatie van campagnes.
• Marketing-ondersteuning bij nascholingen.
• Het organiseren van beurzen en congressen.
• Het ontwikkelen van POS-materiaal, zoals catalogus, prijslijst, flyers etc. 
• Bedenken en ontwikkelen van verkoop bevorderende acties. 
• Bedenken van acties ten behoeve van productlanceringen en campagnes.

VACATURE
Medewerker marketing en communicatie (fulltime)



Wat zoeken wij in jou?
Wij zoeken een gemotiveerde teamspeler met passie voor het vak marketing. Met jouw 
gezonde leefstijl ben je thuis in de wereld van voeding, beweging en suppletie.   

• Hbo werk- en denkniveau
• Afgeronde studie marketing/communicatie/reclame
• Circa 2 jaar relevante werkervaring
• Creatief en ondernemend, met sterke redactionele kwaliteiten
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
• Ervaring en affiniteit met online-marketing
• Gewend te werken in een commerciële omgeving
• Out-of-the box denker en doener

Wat bieden wij?
• Een leuke, uitdagende functie 
• Een inspirerende, prettige en collegiale werkomgeving 
• Een passend salaris 
• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
• Korting op voedingssupplementen

Klinkt dit voor jou aantrekkelijk, stuur dan je cv mét motivatiebrief naar Romy Piacenza. 
Ook voor vragen kun je bij haar terecht.

Romy Piacenza
Manager marketing en sales
r.piacenza@vitortho.nl
06 15 50 16 24 


