
 

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging, zoek dan niet verder want je bent een stap dichter bij je nieuwe baan als  

MARKETEER 
Harderwijk | 32-40 uur 

 

Als Marketeer  houd je het overzicht over alle lopende en toekomstige marketingwerkzaamheden. Je hebt de 
marketingplanning in je achterhoofd en anticipeert hierop. Je schrikt niet van deadlines, telefoontjes of verzoeken van 
collega’s. Jij weet waar de marketingafdeling heen wil en – met deze visie in gedachten – kun je een duidelijk ‘ja’ of ‘nee’ 
verkopen, prioriteiten stellen en je agenda blokken als je voelt dat dit nodig is. Je houdt van diversiteit, kunt snel 
schakelen en bent als een vis in het water op planning- en organisatievlak. Daarnaast draag je graag jouw ideeën aan en 
loop je doelgericht mee tijdens evenementen.  
 
Je rapporteert rechtstreeks aan de Marketing Manager  en bent onder meer verantwoordelijk voor:  

• het ondersteunen bij beurzen en andere evenementen; 
• het ondersteunen van marketingcampagnes; 
• het bijhouden en bewaken van de marketingplanning en de huisstijl; 
• het onderhouden van social mediakanalen  en de website (CMS); 
• het briefen van externe partijen en bureaus – waaronder vertalers, vormgevers en drukkers; 
• het redigeren van onder meer artikelen en presentaties; 
• het zelfstandig beheren van projecten; 

Om in aanmerking te komen voor deze functie beschik  jij over: 

• HBO werk- en denkniveau; 
• relevante werkervaring; 
• uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

Daarnaast beschik jij over de volgende competenties : 

• relaxed en talent om te organiseren; 
• zelfstandig en proactief. 

Ons aanbod: 
Een interessante en afwisselende functie in een dynamische en informele organisatie met voldoende persoonlijke 
ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden. Tevens wordt er uiteraard een bij de functie passend salaris en een goed 
pakket arbeidsvoorwaarden geboden.  

Geïnteresseerd?  
Dan ontvangen wij jouw sollicitatie graag via vacatures@ifm.com. Heb je inhoudelijke vragen over deze vacature, neem 
dan contact op met Edwin Slot, telefoon 0341 – 438438. Kijk voor meer informatie op www.ifm.com/nl. 

 

 


