functie:

Senior Marketing Medewerker

marktsector:

B2B

locatie:

Rotterdam

job ID:

S544

De functie
(Senior) Marketing Medewerker bij de grootste leverancier van paint en non-paint producten in Nederland. De klanten
zijn retailers (oa DIY) inkoopcombinaties en professionele afnemers (Schildersbedrijven, de Bouw en Maritiem). Het
betreft een nieuwe functie in het bedrijf. Dus alle ruimte om je stempel te drukken en structuur aan te brengen. Je gaat
samen met de directeur vormgeven aan alle marketingactiviteiten en de marketingcommunicatie. Hierbij moet je
denken oa aan Online Marketing, Lead Generation, Sales campagnes, sales boeken, (interne) communicatie &
beurzen. Het zijn natuurlijk onderdelen waarop men al de nodige activiteit heeft; echter het geheel moet naar een
hoger plan gebracht worden. De komende weken wordt een nieuwe website en webshop gelanceerd; dit zal het bedrijf
in staat stellen diverse klantengroepen op meerdere manieren te bedienen. De versnelling en het veranderingsproces
is vanuit marketing perspectief bij jou in goede handen. Dus ben jij een doortastende marketeer met een goed
abstractieniveau, een strategische visie; een zelfstarter die op een pragmatische wijze stappen maakt en successen
boekt. Dan is dit de functie voor jou!
De opdrachtgever
Versluis is een klantgerichte familieonderneming, leverancier van paint en non-paint aan retail, inkoop combinaties en
professionele afnemers (Schildersbedrijven, de Bouw en Maritiem). Versluis wordt gewaardeerd voor het gemakkelijk
zaken doen; snelle levertijden van een breed en diep assortiment. Met een leuk team worden kwaliteitsproducten met
hoge omloopsnelheid en goede marges en value for money geleverd. Naast diverse aansprekende merken, wordt er
gewerkt met eigen merken (Veba, Mondial en Flensburg) en levert men ook Private Label. Versluis is met 25
medewerkers groot genoeg om het verschil te maken en klein genoeg om persoonlijk te blijven. Er is de afgelopen
periode flink geïnvesteerd in IT en marketing waaronder de nieuwe website & webshop die zeer binnenkort gelanceerd
wordt. Mede daarom wil men nu de organisatie op een aantal commerciële plekken (sales en marketing) versterken.
Versluis is gevestigd in Rotterdam – Barendrecht.
Functie-eisen:
HBO (marketing)
Minimaal 3 jaar marketing ervaring (consumer goods/retail)
Online
Gestructureerd, goede projectmanagement vaardigheden
Pragmatisch
Klant-, markt- en resultaatgericht.
Business driven, commercieel, work hard & play hard
Uitstekende beheersing Nederlands en Engels
Doelgericht, flexibel, stressbestendig en kan goed in teamverband werken
Arbeidsvoorwaarden:
De opdrachtgever kent een totaalpakket van aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast een prettige
sfeer, uitdagende projecten voor aansprekende klanten. Goede mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling binnen
het bedrijf.
Reageer DIRECT, met CV
Indien u geïnteresseerd bent is het dringend aan te raden DIRECT te reageren, met CV en korte motivatie.
Sterling & Holmes Executive Search
Marten Meesweg 8-10
3068 AV Rotterdam
sterling@sterlingholmes.com
www.sterlingholmes.com
Volg onze LinkedIn Company Page om op de hoogte te blijven van onze nieuwste vacatures!
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