Is Duits jouw Muttersprache, marketing jouw passie, ben je creatief en een teamspeler?
Dan is Handicare Stairlifts op zoek naar jou!

Handicare Stairlifts is een van de internationale marktleiders waar elke dag zo’n 500 vakmensen werken aan
de beste trapliften. In 2018 hebben wij ongeveer 35.000 Handicare trapliften geproduceerd en geïnstalleerd
zodat onze klanten veilig en zelfstandig in hun eigen huis kunnen blijven wonen.
Vanuit Heerhugowaard (NL) en Kingswinford (UK) ontwikkelt, produceert en verkoopt Handicare Stairlifts
trapliften voor alle soorten trappen, overal ter wereld. Handicare Stairlifts is actief in 32 landen en heeft
vestigingen in Nederland, Verenigd Koninkrijk, China, Verenigde Staten, Italië, Frankrijk en Duitsland.

Marketing is een zeer belangrijke pijler van ons succes en moet te allen tijde worden gewaarborgd, daarom
zijn wij voor onze vestiging in Heerhugowaard op zoek naar een fulltime

Marketeer Duitsland (m/v)
Wat ga je doen als Marketeer Duitsland?
In deze functie ben je verantwoordelijk voor alle marketingactiviteiten en voor het realiseren van groei in het
aantal leads voor de dealermarkt in Duitsland. Je werkt in het marketingteam waarin jij de Duitse markt
bedient en nauw samenwerkt met het Duitse salesteam, het internationale marketingteam en de landen
marketeers.

Wat verwachten wij van jou?
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Je beschikt over een afgeronde HBO/WO-opleiding en hebt minimaal 2 jaar ervaring in marketing en
communicatie.
Duits is jouw moedertaal, je bent in woord en geschrift vloeiend in Nederlands en Engels.
Je bent nauwkeurig in je werk, communicatief en taalkundig sterk.
Je neemt deel in internationale marketing meetings en reist periodiek naar onze partners en onze
collega’s in Duitsland.
Je bent een kei in schrijven van teksten en het opstellen van marketingcommunicatie-uitingen.
Je stelt het marketingcommunicatiejaarplan op, voert het uit en bewaakt het.
Je bedenkt en ontwikkelt campagnes en concepten (on- en offline) en werkt deze uit in concrete
initiatieven en planningen. Je stuurt campagnes bij en monitort de resultaten. Alles om de
leadgeneratie zo effectief mogelijk te laten verlopen.
Je wijst leads toe aan de Duitse dealers en zorgt voor de kwaliteitsbewaking en opvolging.
Je signaleert trends en ontwikkelingen op het gebied van marketing en zet kansen om in concrete
acties met meetbaar resultaat.

•
•
•
•
•
•

Je bent bekend met het gebruik van Adobe Photoshop en gewend om te werken met een CRM
systeem (MS Dynamics CRM is een pré).
Je rapporteert belangrijke KPI’s op een duidelijke manier om resultaten te delen en inzichtelijk te
maken.
Je adviseert en denkt mee in diverse marketing- en communicatievraagstukken.
Je bent een krachtige gesprekspartner in relaties met onze partners en leveranciers.
Je werkt nauw samen met een Online Marketing specialist en SEA specialist om online maximaal
resultaat te boeken.
Je hebt een ondernemersmentaliteit, bent creatief, hebt een sterk analytisch vermogen en werkt
graag in een internationaal speelveld.

Wat bieden wij?
Een interessante, uitdagende functie in een ambitieuze, sterk groeiende, internationale onderneming. Een
innovatieve organisatie waar mensen met ideeën zich thuis voelen, een op inzet en prestatie afgestemd
arbeidsvoorwaardenpakket en bovenal een enthousiast team van collega’s, die geloven in het product, de
markt en het bedrijf.

Je interesse gewekt in bovenstaande vacature?
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Marco Vis, Marketing Directeur,
telefoon (072) 576 8888 of kijken op www.handicare-treppenlifte.de.
Stuur of mail de sollicitatiebrief met CV voor 6 februari naar:
Handicare Stairlifts
T.a.v. afdeling HR
Postbus 39
1700 AA Heerhugowaard

Reageren per e-mail kan ook: banen@handicare.com
Bezoek onze website: https://handicare-treppenlifte.de

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

