Vacature: Medewerker Marketing en Sales
Weet jij als geen ander te achterhalen welke behoeften er spelen in de markt en krijg jij energie van het
ontwikkelen van marketing strategieën die hier feilloos op inspelen? Ben jij degene die moeiteloos contact legt
met mensen en hen weet te overtuigen en te enthousiasmeren? Dan zijn wij op zoek naar jou!
De Betonvereniging is op zoek naar een enthousiaste medewerker marketing en sales die weet en onderzoekt
wat er speelt in de markt en het netwerk op creatieve wijze op de hoogte houdt van het laatste nieuws van de
Betonvereniging. Daarnaast leg en onderhoud je contact met (potentieel) relevante contacten voor de
Betonverenging en werk je op deze manier actief aan de positionering en naamsbekendheid van de
Betonvereniging. Het speelveld waarin de Betonvereniging opereert kenmerkt zich door complexiteit en veel
verschillende soorten contacten. Het is voor jou geen probleem met al deze partijen contacten te leggen en op
een tactische manier verbindingen te bewerkstelligen. Je signaleert kansen voor de Betonvereniging en pakt deze
met beide handen aan.

Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•
•
•

Opzetten en uitvoeren van marktonderzoeken en op basis hiervan het opzetten van
verbetervoorstellen;
Leveren van input voor het marketing en sales beleid;
Ontwikkelen en beheren van promotie en pr materiaal;
Up-to-date houden van (online) communicatie kanalen;
Verhogen van de vindbaarheid en positionering van de Betonvereniging;
Leggen en onderhouden van contact met (potentiele) contacten van de Betonvereniging en hen
enthousiasmeren en overtuigen om samenwerking aan te gaan/producten te kopen;
Signaleren van kansen voor de Betonvereniging en hierop inspelen;
Bezoeken van beurzen en andere evenementen om de Betonvereniging te representeren.

Wat vraagt dit van jou?
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur in de richting van marketing,
communicatie en/of sales met minstens 5 jaar relevante ervaring;
Je bent communicatief vaardig;
Je bezit kennis van marketingstrategieën en het opzetten hiervan;
Je bent goed in staat commerciële teksten te schrijven;
Je bent analytisch sterk en in staat dingen met een helicopterview te benaderen;
Je weet mensen te verbinden en te overtuigen;
Je bent innovatief en denkt in (commerciële) kansen.

De Betonvereniging:
De Betonvereniging is al 90 jaar dé kennispartner voor de betonwereld en telt zo’n 1.600 leden (bestaande uit
zowel bedrijven als personen). Samen met een inspirerend team, bestaande uit 10 collega’s, voorzien wij in de
kennisoverdracht over beton in al haar facetten door middel van activiteiten zoals: deeltijdopleidingen en
cursussen, seminars en congressen, lezingen en het uitgeven van technische publicaties. Via deze activiteiten
bereiken we jaarlijks zo’n 3.000 specialisten, met de Betondag (2.000 bezoekers) als hoogtepunt.
Locatie:
Gouda, Buchnerweg 3
Aantal uur:
minimaal 24 uur per week
Arbeidsvoorwaarden:
marktconforme primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
Bij vragen kan je contact opnemen met: Maikel Jagroep, bereikbaar per e-mail via maikel@betonvereniging.nl
of telefonisch via 0182 539233.
Wil je solliciteren op deze functie?
Stuur dan je CV met motivatiebrief naar Maikel Jagroep op bovengenoemd e-mailadres.

