Chemtrix is een bedrijf gelegen op ‘Industrieterrein De Berk’ te Echt. Wij bouwen hardware systemen voor de
chemische industrie die wereldwijd verkocht worden. Ons bedrijf kenmerkt zich door een informele werksfeer waar
van de medewerkers een hoge mate van zelfstandigheid en eigen initiatief verwacht wordt. Momenteel hebben wij
een vacature voor een inkoper met technische achtergrond waardoor hij/zij ook in staat moet zijn om na een
uitgebreide training zelf technische handelingen te verrichtten aan onze systemen.
Marketing & Verkoop Coordinator
(24- 32 uur per week)

Onze nieuwe medewerker zal de spil zijn in alle marketing & sales werkzaamheden en verder een ondersteunende
rol hebben voor de technische en administratieve afdeling . De persoon moet in staat zijn eigen verantwoording te
nemen, zelfstandig dienen te kunnen werken, goed Engels kunnen spreken en schrijven (Engelstalige CEO) en
vooral een teamplayer zijn.

Werkzaamheden
-

Gebruiken van een mix van offline & online tools om nieuwe/bestaande producten op de markt te
brengen.
Opstellen van een jaarlijks marketingplan binnen het toegewezen budget om de impact te
maximaliseren.
Opstellen van nieuwsbrieven, persberichten en nieuwsberichten om belangrijke successen van klanten
en bedrijven te promoten.
Markttrends actief volgen.
Verdelen van leads over de organisatie, onderhouden van de CRM & regionale verkoopprognoses.
Samenwerken met distributeurs om een wereldwijd marketingplan te ontwikkelen.
Monitor marketingacties om ervoor te zorgen dat de merk- en productboodschap van Chemtrix
behouden blijft.
Ondersteuning van de CEO bij het opstellen van maandelijkse rapportages, presentaties & rapporten
voor de Aandeelhouders.

Functie eisen
Kwalificaties:
-

Goede algemene ontwikkeling met gedegen kennis van de Engelse taal
HBO/ MBO marketing / commercieel of gelijkwaardig
Relevante IT kwalificaties

Ervaring:
-

Ervaring in produktmarketing (B2B)
Ervaring in een klantgerichte rol
Ervaring in het ondersteunen van het management
Affiniteit met chemie

Wat wij bieden
- Een marktconform salaris
- Pensioenpremie volledig voor rekening van werkgever
- 30 verlofdagen per jaar
- Thuiswerkregeling
- etc.
Interesse?
Bent u geïnteresseerd in onze functie dan zien we uw motivatiebrief met C.V. graag tegemoet (Nederlands en / of
Engelstalig), via info@chemtrix.com. Bezoek ons op https://www.chemtrix.com/news/we-are-hiring!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

