Manter International BV ontwikkelt en fabriceert weeg- en
verpakkingsmachines voor verse aardappelen, groenten en fruit soorten.
Daarnaast biedt Manter klantspecifieke maatoplossingen in andere industrieën.
In een moderne productiefaciliteit in Emmen worden alle machines ontwikkeld
en gebouwd, waarbij betrouwbaarheid, duurzaamheid en een lage cost-ofownership voorop staan. Via een uitgebreid netwerk van dealers en eigen
vestigingen vinden Manter machines hun weg over de hele wereld. Om in te
spelen op de continue groei die Manter als organisatie doormaakt, zijn we op
zoek naar een enthousiaste medewerker:

Marketing & Communicatie
Wat ga je doen?

Wat verwachten we van je?

•
•

•

•
•
•
•
•

Organiseren en coördineren van de Manter beursstand in verschillende landen
Verzorgen van externe communicatie uitingen (o.a. website, social media,
advertenties, etc.)
Bewaken van de Manter-huisstijl voor zowel interne als externe communicatie
Optimaliseren van folders en videomateriaal
Opstellen van persberichten en onderhouden van contact met diverse media
Organiseren en bijhouden van promotiematerialen en relatiegeschenken
Meehelpen bij het opstellen, monitoren en bewaken van het marketingbudget

•
•
•
•
•

(m/v)

Een relevante opleiding op minimaal HBO-niveau, zoals commerciële
economie, marketing of communicatie
Enthousiast persoon, communicatief vaardig en flexibel ingesteld
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en schrift
Enige jaren werkervaring in een vergelijkbare functie is een pré
Kennis van en ervaring met het Adobe pakket en Wordpress
Affiniteit met het maken en bewerken van foto’s en films is een pré

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•
•

Een uitdagende en zelfstandige functie bij een innovatieve en
vooraanstaande speler in haar marktsegment
Volop mogelijkheden om eigen ideeën aan te dragen en te implementeren
Een plezierige werkomgeving met een collegiale sfeer
Professionele organisatie met betrokkenheid voor de medewerkers
Prima primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
De vacature is in principe voor 40 uur,
parttime is in overleg mogelijk

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Phileas Foggstraat 66, 7801 CC Emmen - jobs@manter.com - www.manter.com - +31 591 626300

Solliciteren?
Stuur een e-mail met een
motivatie en je CV naar
jobs@manter.com

