Information Classification: Internal

VACATURE

Marketing & Communicatie Adviseur
(32 uur)

OVER ONS
HELLA Benelux BV, gevestigd in Nieuwegein, is een volle dochter van het Duitse HELLA GmbH & Co.
KGaA.; één van de grootste producenten ter wereld van onder meer verlichting en elektronica in de
dynamische automotive markt. De sales en marketing van HELLA Benelux richt zich op zowel de
groothandel als op werkplaatsen.

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Als Marketing & Communicatie Adviseur maak jij deel uit van het marketingteam en draag jij samen met je
collega’s zorg voor een optimale marktcommunicatie, in navolging van het ondernemings- en sales &
marketingplan, met als doel om een maximale bijdrage te leveren aan de commerciële doelstellingen van de
onderneming voor de Benelux markt. Hiervoor werk je nauw samen met o.a. de productmanagers en
accountmanagers.

WERKZAAMHEDEN
-

Medeverantwoordelijk voor het opstellen van het communicatieplan

-

Het bewaken van de huisstijl

-

Branding door middel van diverse offline en online communicatiemiddelen

-

Bewaken van het marketingbudget

-

Het in kaart brengen en houden van de geselecteerde doelgroepen (12V, 24V, agro en marine).

-

Het organiseren van landelijke beurzen en regionale klant events.

-

Het initiëren, monitoren en beheren van de websites en portals qua inhoud en lay-out.

-

Het verzorgen van digitale nieuwsbrieven en direct marketing naar de verschillende doelgroepen.

-

Het schrijven, corrigeren en redigeren van technische, wervende en/of redactionele teksten.

-

Het vertalen en herschrijven van Engelse en Duitse teksten in de Nederlandse taal.

-

Het verzorgen van persberichten en blogs.

-

Het initiëren en opvolgen van sponsormogelijkheden.

-

Beheren en optimaliseren van de sociale media voor de geselecteerde doelgroepen.

-

Uitwerken van advertenties in de juiste media.

-

Verzorgen van productcampagnes en promoties.

-

Verspreiden van brochures en POS materiaal richting de doelgroepen.
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FUNCTIEVEREISTEN
-

HBO werk- en denkniveau

-

Minimaal 3 jaar ervaring in een B2B marketing communicatiefunctie

-

Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

-

Beheersing van de Franse taal is een pré

-

Communicatieve-, redactionele- en journalistieke vaardigheden

-

Gedegen markt- en productkennis is een pré

-

Ervaring met Adobe Illustrator, Indesign en Photoshop is een pré

-

Organisatorisch sterk

-

In staat om zelfstandig en in teamverband te werken

INTERESSE?
Stuur dan jouw CV en motivatie per mail naar Caroline.stubbe@hella.com. Eventuele vragen omtrent deze
vacature kunnen telefonisch gesteld worden aan Arief Habiboellah via +31 (0) 6 535 59 973.

