Kom bij ons werken!
Wij zijn op zoek naar een:
Marketing & Communicatie medewerker (1,0 FTE)
Wie zijn wij?
Bij Regout Balance Systems B.V. in Maastricht produceren we hoogwaardige verticale hoogteverstellingen voor de dynamisch
professionele Audio-Video markt. 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® & e·Box® producten en accessoires.
Wij zijn op zoek naar een ervaren marketeer met passie voor haar/zijn werk en die ons kan helpen om onze organisatie en
producten krachtig te positioneren zodat de markt niet om ons heen kan. Als Marketing & Communicatie medewerker
verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met marketing en communicatie naar onze verschillende B2B doelgroepen in de
markt. Je maakt deel uit van de afdeling Marketing en Communicatie en rapporteert aan de Sales directeur van dit team. Ten
slotte ben je een generalist die in staat is op zijn vakgebied de verschillende kennisterreinen te combineren om uiteindelijk
haar/zijn doelen te bereiken.

Wat is jouw DNA?

De belangrijkste werkzaamheden

Je hebt een afgeronde HBO of WO opleiding en minimaal
10 jaar ervaring in een soortgelijke functie;
Je bent een echte teamplayer, maar het is daarnaast
belangrijk dat je zelfstandig en gestructureerd kunt
functioneren en dat je in staat bent om prioriteiten te
stellen;
Je hebt een up-to-date kennis van alle ontwikkelingen en
trends op het gebied van marketing & communicatie;
Je hebt ervaring met Social media voor de B2B business;

Je overtuigt de markt dat onze BalanceBox en e-Box
producten de beste in de markt zijn. Je bent verantwoordelijk voor de branding van onze merken in de
markt;
Je zet onze strategie om in een operationeel marketing &
communicatie plan voor de B2B markt;
Je stelt doelen en prioriteiten en vertaalt je plannen naar
operationele activiteiten die je vervolgens zelf of met
externe marketing partners uit gaat voeren;

Je bent commercieel ingesteld en kunt creatief schrijven;
Je hebt de vaardigheden in een dynamische omgeving
creatief en innovatief te handelen;

Naast het uitzetten van de lijnen ben je vooral ook hands
on en voer je zelf veel acties uit en inspireer je je
omgeving hierin mee te doen;

Je hebt een uitstekende mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse, Engelse en
Duitse taal;

Je ziet toe op zichtbaarheid in de juiste kanalen zoals
social media, beurzen, online platforms, SEO & SEA,
nieuwsbrieven, ed;

Je hebt een goed oog voor grafische vormgeving en
communicatie technieken;

Je analyseert en optimaliseert de website, creëert
relevante content en werkt aan SEO doelstellingen,
d.m.v. Google Analytics/Adwords en B2B search engines;

Je bent stressbestendig, oplossingsgericht,representatief,
accuraat en je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit;
Je bent bereid te reizen in tijden van beurzen of
klantbezoeken;

Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van beurzen
en evenementen wereldwijd;
Je houdt commerciële documentatie en video’s up to date
waaronder brochures, catalogi, producthandleidingen,
productfotografie, video’s,
bedrijfspresentaties in Engelse, Duitse en Franse taal;

Je hebt kennis van of ervaring met:
MS Office pakket
Adobe Photoshop
Adobe Indesign

Het creëren en redigeren van teksten/nieuwsberichten,
waarvoor op de hoogte bent van de laatste
ontwikkelingen op het gebied van ons productportfolio.

Wat bieden wij
Een uitdagende en boeiende functie in een internationaal dynamische organisatie
met veel ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling.
Een open, no-nonsense cultuur met enthousiaste en gemotiveerde medewerkers.
Marktconforme arbeidsvoorwaarden en opleidingsmogelijkheden.
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Heb je interesse in deze functie? Reageren kan tot 15 maart 2021.
Stuur je motivatiebrief inclusief CV naar jobs@thomasregout.com

