(Junior) MARKETING MEDEWERKER
fultime / partime
Wij zijn
Schwalbe Nederland B.V., wij verzorgen de import en distributie
van Schwalbe fietsbanden voor de Benelux markt. Schwalbe is
een dynamisch en innovatief merk dat veelvuldig gemonteerd
wordt door fietsfabrikanten en in de aftermarket sterk
vertegenwoordigd is bij fietswinkels. Daarnaast zijn we de
favoriete keuze van veel mountainbikers, gravelrijders en race &
tourfietsers, wat ons marktleider in Europa maakt. Schwalbe
Nederland B.V. is een dochteronderneming van het familiebedrijf
Ralf Bohle GmbH.

Wat ga je doen
Als (junior) marketeer werk je in een klein en enthousiast team dat verantwoordelijk is voor
de marketing van Schwalbe in de Benelux. Binnen de taken van het marketing team vallen
o.a. het bijhouden van onze social media kanalen, het bedenken, schrijven, maken,
uitvoeren en controleren van content voor magazines, online media & nieuwsbrieven.
Contacten met fiets-gerelateerde media & ondersteuning van onze buitendienst in
dealercommunicatie.
Je krijgt eigen, vaste taken en verantwoordelijkheden afhankelijk van je ervaring. Daarnaast
fungeer je als hulp en back up voor de rest van de collega’s binnen het marketing team. Je
krijgt de juiste begeleiding en benodigde opleiding(en) om je te ontwikkelen tot marketing
specialist. Als (junior) marketeer ben je gedeeltelijk op kantoor aanwezig en gedeeltelijk
“buiten” (evenementen of afspraken).

Wij vragen
Je bent een pro-actieve, gedreven en flexibele persoonlijkheid met de eigenschappen van
een teamspeler. Je kunt op verschillende niveaus communiceren. Je bent creatief, maar
verliest commerciële doelstellingen niet uit het oog en sportief fietsen is je passie. Daarnaast
voldoe je aan onderstaande eisen:
•
•
•
•
•

MBO/HBO werk & denkniveau
Enkele jaren ervaring in een vergelijkbare rol (pré)
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (in woord en geschrift)
Woonachtig in omgeving Hoofddorp (max 30 km)
Enige ervaring met Photoshop/Indesign is een pré

Wij bieden
Een leuke, creatieve en afwisselende baan binnen een groeiende dynamische organisatie
met gedreven en enthousiaste collega’s.
•
•
•
•
•

Een passend salaris met vaste 13e maand
Fulltime of parttime (bespreekbaar)
Pensioenregeling
Opleidingsmogelijkheden
Goede werksfeer binnen een hecht team

Reageren? :
Je kunt je sollicitatie, voorzien van CV richten aan:
Schwalbe Nederland B.V.,
t.a.v. S. Treling,
Postbus 116
2130 AC Hoofddorp
Of per e-mail: info@schwalbe.nl.

