Marketing & Communicatie medewerker
1,0 FTE
Regout Balance Systems B.V.
Bij Regout Balance Systems B.V. in Maastricht worden voor de dynamisch professionele Audio-Video markt
hoogwaardige verticale hoogteverstellingen geproduceerd. We zijn een jong bedrijf binnen de Regout Groep en
groeien erg snel doordat we op tijd hebben ingehaakt op de trend van interactieve flatpanel displays.
Regout is een bekende naam in Maastricht, al sinds de 19e eeuw, RBS is echter een bedrijf dat door innovatie
en inspelen op marktkansen met twee voeten stevig in de 21e eeuw staat. We zijn alert en proactief bezig met
onze klanten en zijn inmiddels in meer dan 20 landen wereldwijd aanwezig met onze BalanceBox ® producten
en accessoires.
Voel jij je thuis in een snel ontwikkelende kleine internationale organisatie? Wil je graag het verschil maken en
merken dat jouw werk een wezenlijke bijdrage levert? Je bent niet bang om de handen uit de mouwen te
steken? Je werkt graag samen met een groep gedreven professionals?
Dan ben jij wellicht onze nieuwe Marketing en Communicatie medewerker!

Wie ben jij en
waar heb je passie voor?

Wat ga je doen?

•

•

•
•
•
•

Je bent commercieel ingesteld en kunt
creatief schrijven;
Je bent een echte teamplayer, en daarnaast
is het belangrijk dat je zelfstandig en
gestructureerd kunt functioneren;
Je bent in staat om prioriteiten te stellen;
Je kunt creatief en innovatief handelen;
Je bent stressbestendig, oplossingsgericht,
representatief, accuraat en je hebt geen 9 tot
5 mentaliteit.

•
•
•

Als Marketing Communicatie medewerker ben je
verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met
marketing- en communicatie naar onze verschillende
doelgroepen.
Je bent verantwoordelijk voor de BalanceBox® en
e-Box® branding voor de B2B marktsegmenten.
Je draagt zorg voor de ontwikkeling en bewaking van
ons merkidentiteit om zo het imago te versterken in
bestaande en nieuwe markten.
Verder ben je verantwoordelijk voor:
o De organisatie van beurzen en
evenementen wereldwijd
o Verzorgen van commerciële
documentatie
o Onderhouden van RBS website in drie
talen
o Het ontwikkelen van bedrijfs-en
productvideo’s
o Teksten/nieuwsberichten schrijven
o SEO verbetering d.m.v. Google
Analytics/Adwords en B2B search
engines.

Wat breng je mee?

Wat mag je van ons verwachten?

•
•
•

•

•
•
•
•

Een afgeronde HBO opleiding;
1-3 jaar ervaring in een soortgelijke functie;
Een uitstekende mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid in de Engelse en
Duitse taal;
Kennis en ervaring van het Microsoft Office
pakket;
Ervaring met Social Media voor de B2B
business;
Ervaring met programma’s zoals Adobe
Photoshop en Adobe InDesign;
Goed oog voor grafische vormgeving en
communicatie technieken.

•
•

Een uitdagende en boeiende functie in een
internationaal dynamische organisatie met veel
ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke
ontwikkeling.
Regout Balance Systems kenmerkt zich door een
open, no nonsens cultuur met enthousiaste en
gemotiveerde medewerkers.
Marktconforme arbeidsvoorwaarden.

Interesse? Stuur je motivatiebrief en CV naar jobs@thomasregout.com
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