Manter International B.V. ontwikkelt en fabriceert weeg- en verpakkingsmachines
voor verse aardappelen, groenten en fruitsoorten. Daarnaast biedt Manter
klantspecifieke maatoplossingen in andere industrieën. In een zeer moderne
productiefaciliteit in Emmen worden alle machines ontwikkeld en gebouwd,
waarbij betrouwbaarheid, duurzaamheid en een lage cost-of-ownership 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 wij op zoek naar een enthousiaste:

Marketing & Communicatie specialist
Als marketing & communicatie specialist heb je bij Manter een veelzijdig takenpakket. Je
werkt nauw samen met de afdeling Sales en rapporteert aan de commercieel manager.
Je denkt mee over strategie en marketingconcepten. Ook verzorg je de interne alswel de
externe communicatie via diverse kanalen.

Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor teksten en artikelen voor de interne alswel de externe
nieuwsbrieven;
Je beheert de social media, zorgt voor passende content in samenspraak met
specialisten en beheert de website;
Je gaat zelf actief op zoek naar marktinformatie en speelt hier op in met het schrijven
van je content;
Je schrijft persberichten in samenspraak met engineers om zo de wereld te vertellen
over de laatste ontwikkelingen;
Je organiseert en coördineert 6 beurzen per jaar. Je bent hierbij betrokken van A-Z;
Je denkt mee over strategie- en marketingconcepten en vertaald dit naar een concreet
beleid.

Wat heb jij ons te bieden?
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt hbo-werk en denkniveau en beschikt over relevante opleidingen;
Je schrijft aansprekende teksten;
Je bent een pro in online marketing;
Je kunt werken met Wordpress en het Adobe pakket;
Je hebt een goede beheersing van de Engelse taal in woord en schrift;
Je bent een energieke professional die plannen en ideeën goed weet te vertalen naar
concrete acties;
Je kunt goed zelfstandig werken en weet het overzicht te bewaren;
Het is een pre als je zelf kunt fotograferen/filmen en editen.

Wat bieden wij?
•
•
•
•

Een uitdagende en zelfstandige functie bij een innovatieve en vooraanstaande speler in
de markt;
Volop mogelijkheden om eigen ideeën aan te dragen en te implementeren;
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;
De vacature is voor 32 tot 40 uur per week.

Heb je vragen over bovenstaande functie? Neem dan contact op met Michiel
Eilander (m.eilander@manter.com of +316 1065 7574).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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Solliciteren?
Stuur jouw motivatie en cv
naar jobs@manter.com

