Vacature (Online) Marketing Expert
Ben je een echte marketeer? Ben je creatief en proactief? En zie jij het als jouw uitdaging om via (online) marketing
en via beurzen Oude Reimer te laten groeien? Lees dan snel verder!
Wat ga jij doen?
In deze voor Oude Reimer nieuwe functie van (online)
marketing expert heb je passie voor de combinatie van denken
& doen. Klantperspectief is je primaire drijfveer en beslissingen
maak je op basis van data. Je houdt je expertise van het
zakelijke segment continu op peil en deelt je kennis proactief
met je collega’s. Samen met je (multidisciplinaire) team ben je
verantwoordelijk voor het realiseren van een goed marketing
plan en de uitvoering ervan. Je neemt initiatief en opereert
zelfstandig maar je vindt een fijne samenwerking en het
gezamenlijk realiseren van de doelstellingen minstens zo
belangrijk. Wat ga je o.a. doen:
• Opstellen van een strategisch marketing plan.
• In kaart brengen van customer journeys, zowel digitaal als offline, om deze vervolgens te optimaliseren.
• Beheren van social media accounts en deze actief voorzien van nieuwe content.
• Verbeteren van naamsbekendheid en positionering door o.a. (online) campagnes, content en events.
• Verhogen van leads en online verkoop door middel van jou inzet.
Wie zijn wij?
Wij zijn een (B2B) familiebedrijf in hart en nieren en werken met een hecht team vanuit Hilversum. Sinds 1957
leveren wij aan klanten in Nederland machines, gereedschappen, olie en systemen voor trillingsdemping voor de
metaalindustrie. We onderscheiden ons door kennis en productoplossingen van hoogwaardige kwaliteit.
Wat verwachten wij van jou?
De ideale kandidaat is een energieke, stressbestendige en resultaatgerichte professional.
• MBO(+) opleiding, bij voorkeur richting Marketing & Communicatie.
• Minimaal 2-3 jaar relevante werkervaring.
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
• Omvang per week 24-32 uur: in overleg.
• Vakkennis op het gebied van (online) marketing (e.g. SEM marketing en social media), branding en content.
• Een doenersmentaliteit met focus op het realiseren van klantimpact.
Wat kun je bij ons verwachten?
• Afwisselende, zelfstandige baan met veel contacten.
• Ruimte voor eigen initiatief.
• Zeer enthousiast team om mee samen te werken.
• Goed marktconform salaris.
Enthousiast?
Stuur dan je motivatie met CV ter attentie van Annemarie Luitwieler naar: annemarie.luitwieler@oudereimer.nl.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hugo Oude Reimer op 035-6460830.

