Bos Benelux is sinds 2016 onderdeel van de Duitse Vogelsang-groep. We vertegenwoordigen in de
Benelux diverse fabrikanten van pompen en mixers. Onze producten zijn erop gericht om voor de klant
zo efficiënt mogelijk te werken. Zo voorzien wij klanten in de industrie, afvalwaterbehandeling, biogas,
transport en de landbouw van duurzame oplossingen op maat.
Wij zoeken een

MARKETING/PR MEDEWERK(ST)ER. (0,5 FTE)
Hou jij van aanpakken op marketing- en communicatieniveau? Ben je op de hoogte van alle ins
en outs van digital marketing/communicatie en sociale media? Ga dan deze uitdaging aan!
Wat ga je doen?
Jij bent verantwoordelijk voor de B2B marketing- en communicatieactiviteiten in de Benelux.
Je beschikt over strategische en creatieve inzichten om ons bedrijf verder te profileren.
Naast een praktische aanpak verwachten wij van jou ook input in het strategische gedeelte.
Voorbeelden zijn: het onderhouden van de website, leads genereren, sociale media bijhouden,
communicatie-uitingen verzorgen(ontwikkeling en eindredactie), PR, beurzen en relatiedagen
organiseren. Deze activiteiten moeten in 2,5 dag per week gerealiseerd worden.
Wat vragen we?
Je bent een enthousiaste medewerk(st)er, maar vooral een nieuwsgierig iemand die alles wil
weten over onze branche, de nieuwste marketingtechnieken en je bent goed in het samenwerken
met onze (internationale) organisatie. Je beschikt over een HBO-werk- en denkniveau,
met een achtergrond richting marketing en of communicatie
• Bij voorkeur werkervaring op het gebied van Marketing/ Communicatie
• Aantoonbare ervaring met SEA & SEO
• Kennis van CRM (Exact Synergy), Photoshop en/of Indesign is een pré
• Goede communicatieve vaardigheden en commercieel inzicht
• Je bent organisatorisch sterk en kunt overzicht behouden
• Proactief en accuraat
• Perfecte beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift,
		 beheersing van de Duitse en Franse taal is een pré.
Wat bieden we?
• Verantwoordelijkheid en ruimte voor jouw creativiteit en ideeën in een internationale omgeving.
• Salaris passend bij de zwaarte van de functie
• Arbeidstijd in eerste instantie flexibel in te delen
Wil je reageren of contact?
Wij komen graag met jou in contact!
Voor meer informatie over de functie en de sollicitatieprocedure
neem je contact op met Paul Roobol. 078-6520106,
p.roobol@bosbenelux.com
* Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst!

