
 

 
 
 
 Vacature fulltime: Medewerker Marketing & Communicatie (40 uur)  
 
De Monnik Dranken is een toonaangevende drankengroothandel en drankimporteur die al 
sinds 1918 bestaat. Ons familiebedrijf heeft op dit moment ca. 100 mensen in vaste dienst. 
Het totale assortiment bestaat uit ca. 9.500 verschillende dranken en drankaanverwante 
artikelen. Ook importeert De Monnik Dranken vanuit 40 verschillende landen diverse wijnen 
en bekende drankmerken. De Monnik Dranken heeft de exclusieve import en distributie in 
Nederland van deze merken.  
 
Onze omvangrijke klantenkring bestaat o.a. uit groothandels, slijterijen, wijnhandelaren en 
horecagelegenheden gevestigd in heel Nederland. Sinds januari 2007 zijn we gehuisvest 
aan de Deventerstraat 6 in Oldenzaal, waarbij in december 2015 een uitbreiding is 
gerealiseerd.  
 
Tevens reikte de commissaris van de Koning in de provincie Overijssel, namens koning 
Willem Alexander, het predicaat “Koninklijk” uit aan De Monnik Dranken in december 2018.  
 
Voor meer info: www.monnik-dranken.nl  
 
Wij bieden:  

• Fulltime functie (40 uur)  
• Een afwisselende, uitdagende werkplek in een innovatieve en dynamische branche.  
• Een prettige en collegiale werksfeer.  
• Werken in een gevarieerd en enthousiast team.  
• Ontplooiingsmogelijkheden in de educatie sfeer.  

 
De werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit:  

• Ondersteuning en uitvoering van marketing en communicatie vraagstukken.  
• Ondersteuning m.b.t. de vormgeving van o.a. onze magazines, presentaties, 

commerciële leaflets etc.  
• Communicatie met vakbladen en magazines omtrent vormgeving van advertenties.  
• Up-to-date houden van verkoopmateriaal van de buitendienst.  
• Bijhouden en uitvoering van promotiekalenders m.b.t. verschillende media.  

 
Wij vragen:  

• Marketing gerelateerd diploma (bij voorkeur HBO).  
• Een perfectionist met gevoel voor kosten en baten.  
• Een creatieve persoonlijkheid die in staat is merkwaarden en bedrijfswaarden te 

vertalen. 
• Feeling voor Twents ondernemerschap.  
• Een dynamische persoonlijkheid.  
• Een persoon die affiniteit en interesse heeft in drank.  
• Iemand die communicatief vaardig is in woord en geschrift.  
• Zelfstandigheid en pro activiteit.  
• Goede kennis van de Engelse en de Nederlandse taal.  
• Beheersing en kennis Microsoft office programma’s.  
• Tevens is het een pre als u programma’s zoals Indesign, Photoshop en Illustrator 

beheerst.  

http://www.monnik-dranken.nl/


 

 

U kunt uw motivatie met CV per email sturen voor 31 december 2019 naar: 
 
De Monnik Dranken 
t.a.v. Gretha Kamies (Personeelszaken) 
Gretha.kamies@monnik-dranken.nl 
Deventerstraat 6 7575 EM Oldenzaal 
 
Voor vragen kunt u tevens contact opnemen met: 
Gretha Kamies (Personeelszaken) 
Gretha.kamies@monnik-dranken.nl 
Ma. t/m do. 8.30u – 12.30u 
+ 31 (0)541 – 513 076 
 

 

 


