MARKETING ASSISTANT Eurofast®
Heb jij al een aantal jaar werkervaring opgedaan richting marketing & communicatie en wil jij je volgende stap zetten
binnen een internationaal toonaangevende organisatie? Hou jij van dynamiek en uitdaging?
Lees snel verder!
Functieomschrijving
Als Marketing Assistant werk je ondersteunend aan de Product & Marketing Manager en ben je gezamenlijk
®
verantwoordelijk voor alle marketingactiviteiten rondom het merk Eurofast . Je functie is zeer divers en uitdagend.
Een (klein) overzicht van de werkzaamheden:











Het consistent doorvoeren en bewaken van de Corporate Identity;
De coördinatie en algehele ondersteuning bij diverse (interne) marketingprojecten zowel online als offline;
Het analyseren van alle communicatie-uitingen en de verwerking daarvan in rapportages;
Het bedenken, ontwerpen en (laten) ontwikkelen van diverse communicatie naar klanten en partners. Bijvoorbeeld in
de vorm van (co)advertenties, catalogi, mailings, actiefolders, brochures etc;
Het schrijven van teksten voor interne en externe communicatie online en offline;
Het up-to-date houden van de website en social media;
®
Het optimaliseren en uitbreiden van de Eurofast webshop;
Het onderhouden van contacten met leveranciers en partners t.b.v. (web)development, print, reclamebureaus etc;
De inkoop en registratie van (kantoor)drukwerk, relatiegeschenken en bedrijfskleding;
Het ondersteunen bij productintroducties en
beurzen/events.

Functie-eisen
Met jouw proactieve, klant- en resultaatgerichte instelling lever jij een onmisbare
bijdrage aan alle marketingactiviteiten binnen de organisatie.
Wat zoeken we nog meer in een kandidaat?










Een HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur door een afgeronde opleiding
richting Marketing / Communicatie;
Een aantal jaar (vergelijkbare) werkervaring: je bent toe aan je volgende stap;
Ervaring binnen een retail-/handelsonderneming is een behoorlijke pré;
Je bent creatief, planmatig en commercieel ingesteld;
Je hebt ervaring met Excel en Powerpoint; grafische skills zijn mooi meegenomen;
Je hebt een zeer goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord
en geschrift;
Ervaring met Microsoft NAV en/of Unit 4Multivers Extended, Sana en PIM
(Product Information Management) zien wij als een groot voordeel;
Kennis van SEO, SEA, social media, apps, Google Analytics en e-mail marketing
heeft de voorkeur;
Je bent 32-40 uur beschikbaar.

Arbeidsvoorwaarden






Werken bij een internationaal toonaangevende organisatie;
Een energieke en inspirerende omgeving met volop ruimte
jezelf verder te ontwikkelen;
Een uitstekend marktconform salaris;
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
Werken in een informele sfeer en een rechttoe rechtaan mentaliteit.
Locatie: Deurne, Nederland

Bedrijfsprofiel

Interesse in deze vacature?
Richt je CV en begeleidende brief aan:
Frank van Kalkeren
frank.vankalkeren@eurofast.nl
M. +31(0)6 10960710
Ook voor vragen kun je hier terecht,
of bel +31(0)493-315 885.

®

Eurofast is producent en leverancier van hoogwaardige
bevestigingsmiddelen voor platte daken en dak & wand met diverse
vestigingen in Europa en export naar meer dan 25 landen Europese
landen. Door de groei en ambities van het bedrijf zijn we op zoek naar
een aanvulling op ons commerciële en communicatieve hart.

(acquisitie n.a.v deze advertentie wordt niet op prijs gesteld)

