Marcommit groeit verder met accountmanager Mariëlle van Schaik
Baarn, 23 juni 2020 – Marcommit, PR- en contentmarketingbureau gespecialiseerd in
IT, tech en HR, voegt ook Mariëlle van Schaik (26) toe aan haar team business-tobusiness PR-experts. Mariëlle is per 1 mei 2020 als accountmanager
verantwoordelijk voor een breed IT-klantenportfolio, waaronder Telindus, BCT, 2at en
Lightspeed.
In haar loopbaan heeft Mariëlle verschillende marketingcommunicatiefuncties
vervuld, vooral in vastgoed. Eerst droeg ze de verantwoordelijkheid voor marketing
en communicatie bij DuurzaamGebouw. Daarna was ze Head of Marketing and
Communications bij HumbleBuildings, waar ze onder meer verantwoordelijk was voor
de positionering en de doorvertaling van de gekozen strategie richting de markt.
Mariëlle over haar nieuwe rol: “Al langere tijd voel ik me aangetrokken tot PRbureaus, maar de stap daadwerkelijk maken is heel andere koek. Met die kritische
houding ging ik het gesprek met Marcommit in, maar ik wist gelijk dat ik hier wilde
werken. Ik voelde me er direct thuis. De coronacrisis had roet in het eten kunnen
gooien, maar Marcommit was duidelijk: ik kon ondanks alles gewoon per 1 mei
starten. Daar heb ik zeker op geproost.”
Marianne van Barneveld, oprichter van Marcommit: “Mariëlle is een professional die
dolgraag waarde wil toevoegen aan haar klanten. En ze heeft er oog voor, ze heeft
talent voor public relations. Daarom ben ik ervan overtuigd dat Mariëlle – ondanks
haar wat vreemde start middenin de lockdown – snel resultaten voor onze klanten zal
boeken.”
--------Over Marcommit
Marcommit is al 20 jaar dé B2B PR- en contentspecialist in Nederland. Het bureau heeft een
specialisatie in de IT- en HR-branche. Marcommit gelooft in de kracht van engagement. Het
Marcommit team zoekt altijd proactief naar opvallende campagne-onderwerpen, slimme oplossingen
en spot zoveel mogelijk kansen om de doelstellingen van klanten te bereiken. Of je nu een merk wilt
uitbouwen, opinieleiderschap wilt claimen, een product of dienst wilt introduceren, content nodig hebt
om campagnes te ondersteunen, nieuw talent wilt aantrekken, leads wilt genereren of een nieuwe
doelgroep wilt aanspreken, Marcommit zet zijn tanden erin.
Tot het klantportfolio behoren organisaties als: Telindus, OutSystems, Lightspeed, Descartes, Visma |
Raet, Onguard en Deloitte. Kijk voor meer informatie op: www.marcommit.nl
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