Allround junior Marketeer (fulltime)
Locatie:

Beekbergen

Branche:

Internationaal technische import- &
groothandel in verspanende gereedschappen

Dienstverband:

jaarcontract met kans op verlenging

Marketeers opgelet!
Wil jij door praktische werkervaring met alle ins en outs van het Marketingvak kennis
maken? Heb jij de drive om uiteindelijk de beste te worden in het vakgebied, zowel
online als offline? En wil jij avonturen beleven, hard werken, plezier maken en iedere
dag groeien? Dan is dit je kans….

Van Ommen bv, ‘There’s no end to what we can do’
Van Ommen bv (60+ fte, Beekbergen) is een internationaal familiebedrijf en groothandel in verspanende
gereedschappen (tappen, frezen en boren). De onderneming richt zich op de professionele markt (B2B en
B2B2B) en via diverse kanalen worden ruim 25.000 artikelen onder de eigen merken Phantom en
International Tools uit voorraad geleverd aan dealers in heel Europa. Ons serviceniveau is zeer hoog.
Desondanks zoeken wij continu manieren om waarde toe te voegen voor onze klanten.
Ter uitbreiding zoeken wij per direct een enthousiaste collega die onze veelzijdige marketingafdeling komt
ondersteunen in de breedste zin van het woord.
Allround junior marketeer
In de rol van allround junior marketeer werk je op de afdeling Marketing en E-commerce. Binnen dit
kleinschalige team, werk je nauw samen met de Marketing & E-Business Manager en de Marketing
Coördinator. Gezamenlijk leveren jullie een cruciale bijdrage aan de online omzet, de klantervaring en de
relatie met onze klanten/eindgebruikers. Vanuit die focus ondersteun jij je collega’s op alle voorkomende
onderdelen in het vakgebied, zowel offline als online. Door je proactieve houding, schaal je op in
werkzaamheden daar waar kan en nodig is. Kortom, een uitdagende functie waarbij alle ingrediënten
aanwezig zijn om je verder te kunnen ontwikkelen binnen alle facetten van marketing.

Wat ga je doen:
•
Bijdragen aan de optimalisatie van verkoopactiviteiten via phantom.eu
•
Werken aan e-mail flows ten behoeve van dealer/eindklantmarketing
(B2B en B2B2B)
•
Plaatsen en opvolgen van wekelijkse posts op diverse social media kanalen
•
Herkennen van patronen in klantreacties en doen van voorstellen voor verdere optimalisering van
online en offline marketing middelen
•
Tot passende ontwerpen komen voor communicatie offline en online met gebruik van Photoshop en
Indesign (indien kennis aanwezig)
•
Opvolgen van vertalingen van ontwikkelde communicaties voor de Franse markt
•
Analyseren van data, pro actief meedenken en het doen van verbetervoorstellingen binnen alle
facetten van marketing
Onze ideale kandidaat:
•
HBO marketing
•
bij voorkeur enige werkervaring in een soortgelijke functie
•
bij voorkeur toepasbare kennis van Photoshop en Indesign
•
goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
•
ambitieus, pro actief, drive om te ontwikkelen, zelfstandig, analytisch, probleemoplossend en niet
bang om met je collega’s te sparren
Wij bieden:
•
ontwikkeling door ‘Learning bij doing’ m.b.t. alle ins en outs binnen het vakgebied
•
een veelzijdige afdeling die volop in beweging is
•
een informele werkomgeving met gezellige collega’s
•
marktconform salaris, 13e maand en 8,33% vakantiegeld

Interesse in de functie van allround junior marketeer?
Wij ontvangen graag je sollicitatiebrief voorzien van CV voor 30-11- 2021 t.a.v. Marieke Tijink
op m.tijink@vanommen.nl. Voor eventuele vragen kun je tevens bij Marieke terecht op
telefoonnummer: 055-7998270 (aanwezig op dins-, woens-, en donderdagen).

