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Wat heb jij ons te bieden?
Je hebt een HBO-opleiding gevolgd (marketing-communicatie), enkele jaren ervaring opgedaan en bent toe aan een volgende stap in je carrière.
Je bent in staat zelfstandig te werken, toont eigen initiatief en een pro-actieve instelling.
Je houdt ervan om dingen te organiseren en te regelen.
Je kunt onze bedrijfsstrategie vertalen naar passende marketingcampagnes.
Je hebt ervaring met het beheren van websites en CMS-systemen zoals Wordpress en Drupal.
Je snapt de kracht van Social Media als LinkedIn, Facebook en Youtube en kunt dat toepassen als onderdeel van onze marketingstrategie.
Je communiceert makkelijk en mensen vinden het plezierig om met jou te praten.
Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk.

Interesse? Stuur je CV en motivatie naar jitte.huitema@greenock.eu of bel voor vragen naar 0318-58 25 00

gezocht: talentvolle marketeer (m/v)

Greenock is dienstverlener voor de maakindustrie in Nederland. Onze klanten zijn productiebedrijven in de metaal-, hout- en kunststofverwerkende 
industrie. Als keten-integrator hebben we meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van automatisering bij productiebedrijven. Met geavanceerde 
software van wereldmarktleiders als Autodesk en ESPRIT helpen we deze bedrijven met het verbeteren van de concurrentiepositie door het 
optimaliseren van het primaire proces. Greenock heeft momenteel ruim 50 medewerkers en werkt vanuit 4 vestigingen in de Benelux. 

Greenock Benelux maakt een stabiele groei door. In Nederland zijn het afgelopen jaar meer dan 200 nieuwe klanten verworven onder leiding 
van nieuw management. We hebben ambitieuze plannen om als kennispartner onze klanten verder te helpen met de noodzakelijke innovatie om 
concurrerend te blijven. Om deze plannen te realiseren hebben wij enthousiaste mensen nodig. 
Wil jij meewerken aan de toekomst van de maakindustrie in Nederland, reageer dan op onderstaande vacature.

Talentvolle marketeer
Om onze groeiambities te kunnen realiseren is het steeds belangrijker dat we onze expertise gestructureerd delen met de bedrijven in onze markt. 
Daarom zijn wij voor ons team in Ede op zoek naar een talentvolle en enthousiaste collega die de marketingactiviteiten verder vorm gaat geven.

De uitdaging
Als Marketeer ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van alle marketingactiviteiten van Greenock in Nederland. Je overlegt met collega’s 
over campagnes om onze diensten binnen de doelgroep onder de aandacht te brengen. Je bepaalt welke mix van communicatiemiddelen je gaat 
gebruiken. Je bent verantwoordelijk voor het beheer van onze website, het verzorgen van (digitale) mailing-campagnes en de inzet van de Social 
Media platforms. Je organiseert thema-evenementen in Ede, coördineert externe events en bent de spil in de organisatie van onze jaarlijkse 
klantendag. Je werkt nauw samen met je collega’s van de Binnendienst en rapporteert rechtstreeks aan de directeur Nederland. Je standplaats 
is ons Nederlandse hoofdkantoor in Ede.

vacature

Wat stelt Greenock daar tegenover?
Een uitdagende en afwisselende baan in een dynamische werkomgeving.
Een omgeving waarin je de vrijheid krijgt om zelf dingen te bedenken en te organiseren.
Gedegen ondersteuning van zeer ervaren collega’s.
Goede mogelijkheden voor verdere ontwikkeling binnen Greenock.
Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
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