Vrĳheid voor visionairs
In onze kantoren te Kalken (België)

Marketing Coordinator (m/v)
WITTENSTEIN bvba

Omschrĳving
Samen met de zaakvoerder stel je een strategisch marketingplan op. Je werkt de concrete actieplannen uit, brengt de
verschillende marketingacties in kaart en brengt deze onder in
een tĳdsplan. Je stelt een bĳhorend marketingbudget op en
volgt dit ook punctueel op. Daarnaast sta je ook zelfstandig in
voor het beheer, de opvolging en de uitwerking van de verschillende marketingacties waarbĳ je samenwerkt met externe
partners.
Je verwerft de nodige marktinzichten en marktkennis, volgt
trends en ontwikkelingen. Je werkt nauw samen met de technische experts en sales collega’s en onderhoudt de nodige
relaties met de experts in de markt.
Profiel
• Zelfstandig, pro-actief, nauwkeurig, ordelĳk en gestructureerd
• Oog voor afwerking in detail
• Liefde voor zowel inhoudelĳk conceptueel als praktisch
operationeel
• Goede communicator

• 3 à 4 jaar ervaring in B2B marketing binnen technische sector is
een must
• Teamplayer
• Kennis van Frans, Engels en Nederlands/Kennis van Duits is een
pluspunt
• Technisch Bachelor of Master diploma met een uitgesproken
interesse in technische marketing of omgekeerd
• Leergierig en open voor opleidingen en training
Aanbod
• Een heel gevarieerd takenpakket
• Jong, dynamisch team in volle groei
• Loon afhankelĳk van opleiding en ervaring
• Extra-legale voordelen: maaltĳdcheques, hospitalisatie-verzekering
en groepsverzekering
• Gratis opleidingen
• Gemakkelĳke bereikbaarheid, geen stress in de file
Wanneer
Start: zo snel mogelĳk

De grootste successen zĳn gebaseerd op het initiatief van individuen. Hiervoor zĳn we op zoek naar ambitieuze pioniers met moed om nieuwe
ideeën uit te proberen om ons te vergezellen. Als leider in de aandrĳftechniek met wereldwĳd meer dan 1 900 medewerkers, bieden wĳ jou een
heel open cultuur aan. Als je je aangetrokken voelt door dit vooruitzicht, kan je pionier worden bĳ ons. Wĳ kĳken uit naar jouw eerste stap !
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