Marketingmanager (m/v)
Fulltime
Als marketing manager ben je eindverantwoordelijk voor het plannen,
ontwikkelen en aansturen van alle global marketing activiteiten in alle on-
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en offline kanalen met als doel het verhogen van de verkopen, verbeteren
van de naamsbekendheid en het vergroten van het marktaandeel. In
samenwerking met de verkoopleiding ontwikkel en implementeer je de
juiste strategieën om dit te bereiken. Je coacht, motiveert én inspireert
waarbij je planning en budget strak in de gaten houdt. Je volgt trends en
maakt marktanalyses.
Taken
•

Opstellen en implementeren van het jaarlijkse marketingplan voor
Holbox en de webshop.

•

Je controleert door middel van rapportages in hoeverre de
doelstellingen gerealiseerd worden en grijpt in als de resultaten van
een van verkopers of van een bepaalde klant teruglopen. Je
rapporteert aan de verkoopleiding en aan directie.

•

Markten analyseren, trends signaleren en in kaart brengen.

•

Je gebruikt zo eveneens je kennis van producten, diensten en
trends om hogere verkoopresultaten te behalen.

•

Voorbereiden salesmeeting

Algemene kenmerken:
•

BA/MA in marketing

•

Minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke (datadriven) B2B
marketing rol.

•

Ervaring in on- en offline.

•

Resultaat gedreven goede communicator (NL/EN) met enthousiasme
en energie.

Wat we te bieden hebben?
Naast een leuk team van enthousiaste collega’s en een werkomgeving die
van alle gemakken is voorzien, bieden we een veelzijdige internationale en
commerciële baan waarin trefwoorden als actief en dynamisch een rol
spelen. Holbox is een marketing gestuurde organisatie die iedere keer weer
flexibel dient in te springen op de wensen van de klant.
Interesse? Stuur dan een mail met motivatie en CV naar:
Holbox bv

t +31 (0) 475 56 95 95
f +31 (0) 475 56 28 08
e info@holbox.nl
i www.holbox.nl
KvK Roermond 13033889
BTW NL804201110B01

T.a.v. Wendy Volleberg
Loperweg 8
6101 AE ECHT
0475-569595
vacatures@holbox.nl
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