Door de enorme groei en ontwikkeling die onze organisatie doormaakt zijn wij op zoek naar een nieuwe collega.
Ben jij op zoek naar een verantwoordelijke baan waarbij je de marketing zelfstandig gaat vormgeven?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Word jij onze Marketeer? (m/v)
Locatie: Harderwijk
Dienstverband: Parttime (circa 16-24 uur, verdeeld over 3-4 dagen)

Wie zijn wij?
De Total Packaging groep verkoopt, ontwikkelt en produceert onderscheidende verpakkingsproducten in vijf
productgroepen; vouwkartonnage, omplakte kartonnage, kokers, vacuümvormen en fulfillment. Wij maken
verpakkingen voor o.a. Rituals, Kneipp, Heineken, Unilever, Samsung, Hema, Mars, Look-O-Look, Rummikub en
Nespresso.
Wij zijn een dynamisch bedrijf waar kwaliteit en optimale service centraal staat. Daarom werken wij in een goed
geoutilleerde en zeer moderne productieomgeving en wordt er continu geïnvesteerd in nieuwe machines en nieuwe
productietechnieken. Total Packaging is BRC (AA-grade), FSC® en Sedex gecertificeerd en beschikt over een
professionele studio, waar klantgerichte oplossingen worden uitgedacht van concept tot eindproduct.
Wat is je rol?
Als Marketeer ga je aan de slag met onze marketingactiviteiten. Het betreft een nieuwe functie waarin je een grote
mate van vrijheid hebt om dit vorm te geven. Je werkt nauw samen met de Accountmanagers en Packaging Developers.
Jouw taken:
-

Doen van marktonderzoek;
Het ontwikkelen (vanuit de organisatiedoelstellingen) van een ijzersterke marketingstrategie;
Je identificeren met de (potentiële) klant behoefte en dit vertalen naar marketingacties en
acquisitieactiviteiten;
Opzetten en implementeren van campagnes en acties, effectiviteit meten en optimaliseren;
Verzorgen van on- en offline marketingactiviteiten (o.a. nieuwsbrief, LinkedIn, Google, website);
Verdiepen in beursaanbod en beursdoelen en zorgdragen voor de organisatie en uitvoering van
beursactiviteiten;
Periodiek bespreken van de resultaten en de te ondernemen acties met de Sales Manager.

Wie ben jij?
Een enthousiaste teamspeler die marketingvraagstukken proactief , breed en creatief benadert.
Van portfolioanalyse en verbeteringen, tot marktonderzoek en vertaling van strategische campagnes. Jij maakt hier
aantoonbaar een succes van. Dit maakt je tot een stevige partner voor de Accountmanagers en Packaging Developers.
Je gaat resultaat gericht te werk, samen met de Accountmanagers en de Packaging Developers in het team weet jij
effectieve concepten te realiseren. Maar daarmee is voor jou het spel pas begonnen; jij blijft nauwgezet de vooraf
bepaalde resultaatdoeltstellingen volgen en stuurt bij als dat nodig is.
-

Je bent zelfredzaam en zelfsturend;
Werkt zelfstandig én in teamverband;
Bent proactief, planmatig en je kan snel schakelen;
Hebt overtuigingskracht en een sterk conceptueel vermogen;
Je hebt een afgeronde HEAO opleiding, HBO Marketing Management, MER of vergelijkbaar.

Wat hebben wij je te bieden?
Wij bieden jou een alles behalve standaard kantoorbaan, jouw rol als Marketeer is vol uitdagingen en mogelijkheden
op het gebied van training en persoonlijke ontwikkeling. Verder kun je rekenen op goede secundaire
arbeidsvoorwaarden, zoals:
-

goede pensioenverzekering;
de mogelijkheid je uren flexibel in te delen.

Er heerst een informele no-nonsense bedrijfscultuur binnen Total Packaging, de betrokkenheid van de medewerkers
is erg groot. Geen dag is hetzelfde en jouw dag zit vol uitdagingen. Ben je niet bang voor een beetje werkdruk en denk
je in oplossingen in plaats van problemen? Kun je je volledig vinden in ons motto “gaat niet, bestaat niet”? Dan zijn wij
op zoek naar jou!
Solliciteren:
Voor vragen over de vacature mag je altijd contact met ons opnemen. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure,
dan kan je vragen naar Eefje Vrenegoor (HR adviseur), aanwezig op maandag, woensdag en donderdag. Te bereiken
op pz@totalpackaging.nl of telefonisch op (0)341 – 23 20 28, voor vragen over de functie-inhoud kun je vragen naar
Edwin Tulleken op (0)341 – 23 20 00 of neem een kijkje op de website www.totalpackaging.nl
Als je geïnteresseerd bent dan nodigen wij je van harte uit je motivatie en c.v. te sturen naar pz@totalpackaging.nl.
De sluitingstermijn voor deze vacature is zondag 9 juni 2019.

