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_____________________________________________________________________

Organisatie
Onze opdrachtgever is een snel groeiende onderneming op het gebied van
payrolloplossingen, HR ondersteuning en advisering aan bedrijven in de retail,
logistiek, zorg, beveiliging, industrie, horeca en uitzendbureaus.
Functie
Jouw doel is om de merkbekendheid te vergroten en de positionering te verstevigen
en ontwikkelen. Je gaat de marketingprocessen verder structureren en bijdragen in
de acquisitie van de juiste klanten door Marketing Qualified Leads aan de Sales
afdeling aan te leveren. Je coördineert evenementen, onderhandelt over contracten
en maximaliseert de sponsor- en mediawaarde. De nieuwe marketing manager zal
de positionering versterken en de merkbekendheid met behulp van een allround
marketeer, een product marketeer en stagair. Hier hoort een nauwe samenwerking
met het Customer Succes- en Salesteam bij (6 man).
-

Je hebt passie voor goede (online) marketing en communicatie
Je hebt, een duidelijke visie op corporate branding,
Je hebt ervaring met aansturen van andere marketeers,
Je kan een stukje schrijven en hebt een gezonde interesse in klantervaring.
Je hebt ervaring met multichannel marketing, en plant even gemakkelijk een
evenement als een Adwords campagne.
Je schakelt gemakkelijk tussen strategie en uitvoering.

In deze interessante en brede rol rapporteer je aan de commercieel directeur. Taken
en verantwoordelijkheden die horen bij deze functie zijn:
-

Ontwikkelen en implementeren on-& offline (leadgenererende) campagnes;
Mede-ontwikkelen nieuwe diensten en proposities;

-

Beheren en doorontwikkelen van de corporate identity;
Opstellen marketingplan;
Opstellen van artikelen, whitepapers, persberichten en andersoortige
communicatie;
Opstellen en beheren van het marketingbudget;
E-mail marketing;
Beheer social media kanalen;
SEO / SEA optimalisatie;
Ontwikkeling advertentiemateriaal;

Functie eisen
-

Afgeronde HBO opleiding, WO een pré;
3 tot 5 jaar relevante werkervaring;
Ervaring met online marketing: SEO, SEA, content creatie;
Ervaring met Adobe creative suite;
Ervaring met CMS-systemen;
Analytisch sterk onderlegd;
Gesprekspartner op management- en directieniveau;
Pragmatisch ingesteld met een pro actieve werkhouding;
Fulltime inzetbaar en woonachtig in de regio Breda.

Daarnaast voldoe je aan de volgende competenties:
-

Communicatief vaardig;
Oplossingsgericht;
Kwaliteit- en resultaatgericht;
Creatief, innovatief, ondernemend;
Klantgericht
Proactief;
Teamspeler:
Geen 9 tot 5 mentaliteit.

Aanbod
Je komt te werken in een dynamische werkomgeving met ruimte voor eigen inbreng.
De functie biedt jou veel eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. We bieden
onze werknemers goede arbeidsvoorwaarden: Jouw salaris is marktconform.
Inlichtingen
Herkent u zichzelf in het bovengenoemde profiel en wilt u meer informatie over de
functie? Dan kunt u contact opnemen met Jeroen Jansen hij is bereikbaar via 0653716816.
Sollicitatie
Herkent u zichzelf in bovengenoemd profiel en wilt u solliciteren? Dan kunt u uw CV
en motivatie uploaden via onze website. www.expertsinhrm.nl

