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Marketing & Communicatie Specialist
De functie
Ben jij de ervaren marketeer die met onze specialisten innovatieve proposities komt
ontwikkelen? Werk jij graag samen om tot het beste en creatiefste resultaat te
komen? Vind jij het leuk om vanuit jouw expertise Van Iperen als groeispecialist op
de kaart te zetten? Dan hebben wij dé uitdaging voor jou!
In de rol van marketing- en communicatiespecialist ontwikkel je samen met onze
specialisten en adviseurs innovatieve proposities voor onze eindklanten
(akkerbouwers, tuinders, fruittelers). Je zet deze met onderscheidende campagnes
en uitingen in de markt. Relevante thema’s hierbij zijn: systeemaanpak, bodem,
vergroening, water, fertigatie en precisieteelt. Je kent je klanten en zorgt dat de
marketing- en communicatieaanpak goed aansluit bij hun behoeften. Je weet de
klanten positief te verrassen én verwachtingen te overtreffen. Je bepaalt voor onze
dealers de benodigde marketing en kennisdeling om de verkoop van onze
producten en diensten te ondersteunen. Je vertaalt dit in concrete
verkoopinstrumenten en -activiteiten en zorgt voor de implementatie daarvan. In
deze functie maak je deel uit van ons enthousiaste Marketing &
Communicatieteam en rapporteert aan het Hoofd Marketing & Communicatie. Het
team bestaat verder uit marketing- en communicatiespecialisten, marketing- en
communicatiemedewerkers, een dtp’er en een tekstschrijfster.
De organisatie

De organisatie
Van Iperen

Soort dienstverband
Full-time, Part-time

Aanvang
In overleg

Bedrijfstak
Agrarische sector

Locatie
Westmaas

Aantal uur
32-40

Salaris
€ in overleg - € in overleg

Publicatiedatum
26 januari 2021

Werken bij Van Iperen betekent werken bij een toonaangevend Nederlands
familiebedrijf in de agrarische sector. Wij zijn groeispecialist sinds 1921. De liefde
voor wat groeit en bloeit zit diep in onze vezels en wij delen deze passie met onze
klanten. We begeleiden onze klanten met een integrale aanpak om gewassen te
voeden, versterken en beschermen. Samen met hen werken we aan een
toekomstbestendige agrarische sector. iperen.com

Werkzaamheden
Ontwikkelen proposities voor onze eindklanten;
In de markt zetten van deze proposities met campagnes en uitingen;
Laden van ons merk als groeispecialist met kennisdeling en content
marketing;
Definiëren benodigde marketingondersteuning richting onze dealers;
Implementeren dealer marketing.

Jouw profiel
Hbo/wo-opleiding in marketing, communicatie of commerciële richting;
Relevante werkervaring in een b2b-marketingomgeving;
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en
geschrift;
Je bent een teamspeler en verbinder;
Je beschikt over de volgende competenties: klantgericht, resultaatgericht,
organisatorisch sterk en creatief.
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Ons aanbod
Uitdagende functie (32-40 uur) met ruimte voor eigen initiatief;
Passende arbeidsvoorwaarden;
Volop ruimte om jezelf verder te ontwikkelen;
Hecht team van professionals die de passie voor het marketingvak delen;
Informele en nuchtere werkomgeving.

Interesse?
Stuur je CV met jouw Persoonlijke Profiel naar marytha@m2-select.nl of naar
solliciteren@iperen.com. Bel voor meer informatie met Marytha Zuurmond via
06-51756414. Wij kijken uit naar je reactie!
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