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Marketeer
Wat ga je doen in 2 zinnen

Als marketeer ben je medeverantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van campagnes. Samen
met de marketing manager en online marketeer zorg je voor de uitvoer van de operationele zaken
rondom marketingcampagnes.
Taken










Opzetten en uitvoeren van marketingcampagnes
Ondersteunen bij de organisatie van diverse klantevenementen zoals; beurzen,
netwerkbijeenkomsten, referentiebezoeken etc.
Bestellingen van drukwerk, promotiematerialen en dergelijke
Teksten schrijven en redigeren
Coördineren bij het uitgeven van het personeelsblad
Interne schermen voorzien van communicatieboodschappen
Bewaken en het na laten leven van de huisstijl
Het ondersteunen bij het ontwikkelen van online en offline huisstijlmaterialen, zoals flyers,
graphics, presentaties en promotiematerialen; als je zelf DTP skills in huis hebt is dat een pré

Jij bent

Een doortastende, enthousiaste persoonlijkheid, met organisatorische vaardigheden en de juiste
drive! Je steekt graag de handen uit de mouwen en wilt dingen doen en leren. Je bent resultaatgericht
en je commerciële en communicatieve vaardigheden zijn uitstekend. Je beschikt minimaal over HBO
werk- en denkniveau. Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
Wij bieden
 Een groeiende en innovatieve organisatie
 Een competitief salaris conform de Grafimedia CAO
 Een betrokken team
 Elke week verse fruitmanden
 Lunches in de eigen “Ierse pub”
 Uitstekende begeleiding op het gebied van training en persoonlijke ontwikkeling
 Een informele cultuur met korte lijnen en een no nonsens mentaliteit
 Op basis van ervaring en wensen bepalen wij samen de invulling van de uren
Wij zijn
De Geostick Groep. Wij zijn een familiebedrijf dat al sinds 1924 zeer succesvol is in de productie en
verkoop van zelfklevende etiketten en het bieden van oplossingen op het gebied van Printsystemen. Onze
kernwaarden zijn: vooruitstrevend, win-win partnership, maatschappelijk verantwoord en goed
werkgeverschap.
De verkoop richt zich onder meer op de food, chemische industrie en logistieke sector. Geostick is in
Europa marktleider op het gebied van digitale druk en toonaangevend in labels & flexibele verpakkingen in
de Benelux. De Geostick Groep heeft in 2017 een omzet van ruim 55 miljoen behaald en verwerkt jaarlijks
ruim 45 miljoen vierkante meter materiaal tot labels en etiketten. Bij de groep werken ruim 300 enthousiaste
en professionele medewerkers die garant staan voor het leveren van een uitstekende kwaliteit en service.
Meer weten over Geostick? Kijk op onze website: www.geostick.nl
Interesse?
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en herken jij jezelf in het bovenstaande profiel, stuur dan je
sollicitatie met CV en motivatie naar Isabelle de Groot: i.degroot@geostick.nl

