ETD BV zoekt een enthousiaste creatieve marketing medewerker M/V (32 - 40 uur per week)
Voor ons bedrijf dat een aantal bandenmerken vertegenwoordigt in de hele EU en deels daarbuiten,
zoeken we een enthousiaste creatieve marketing medewerker die ons bedrijf en merken kan
promoten. Je krijgt beschikking over een fors budget en bent verantwoordelijk voor alle
marketingactiviteiten, met als doel de merken nog meer onder de aandacht te brengen van onze
klanten en prospects. Dit betekent dat je signaleert, initiatief neemt, de marketingactiviteiten
organiseert en verantwoordelijk bent voor de kwaliteit van alle marketing uitingen.
Je werkt samen met een productmanager en overlegt over je ideeën die daarna onder jouw leiding
worden uitgevoerd. Af en toe reizen naar klanten en beurzen binnen de EU om ideeën op te doen of
een stand op te bouwen is part of the job.
Op de website www.etd.nl vind je algemene informatie over ons bedrijf en is ook onze bedrijfsfilm te
bekijken.

Wat heb jij in huis?
- Een MBO-opleiding op het gebied van marketing
- Enige ervaring in de B2B marketing, liefst in een zelfstandige rol
- Affiniteit met onze producten
- Servicegerichtheid, creativiteit, initiatief en snelheid
- Je bent een ‘aanpakker’
- Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
- Beheersing van het Duits, Frans of Chinees is een pré
Wat bieden we je?
Wij vallen onder de cao Banden en Wielen en onze salarissen worden hier op gebaseerd.
Een paar steekwoorden die van toepassing zijn op ETD:
- Opereert in een dynamische markt
- Internationaal georiënteerd met dochterbedrijven in het buitenland
- Informele sfeer en enthousiaste collega’s
- Ruimte voor initiatieven
- Hard en zelfstandig werken wordt verwacht en goed beloond

Mocht je vragen hebben of geïnteresseerd zijn, dan kun je een bericht sturen naar (Mw) Beate Reedijk
via bareedijk@etd.nl en aangeven waarom je denkt dat je geschikt bent voor deze baan.

