Dymato opgericht in 2004 is een dynamische organisatie en succesvol leverancier van een aantal
toonaangevende merken metaalbewerkingsmachines en collaboratieve robots. Dymato wordt
gekenmerkt door korte communicatielijnen en een informele werksfeer.
Ons deskundige team draagt zorg voor het complete proces van advisering, financiering, verkoop,
opleiding, installatie en service. Persoonlijk contact staat bij ons voorop.
Dymato wordt als vooraanstaande vertegenwoordiger door de fabrikanten van machines ook
betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Dit heeft al geleid tot diverse internationale
erkenningen voor Dymato.
Met ons leveringsprogramma, de know-how van productietechnologie, uitstekende faciliteiten en
het streven naar perfectie in de dienstverlening, heeft DYMATO in de markt een belangrijke positie
ingenomen.
Wij zijn ter versterking van ons team op zoek naar een:
Marketeer
Het betreft hier een binnendienst (parttime of fulltime) functie waarin je zelfstandig
verantwoordelijk bent voor het opzetten en uitvoeren van effectieve, commerciële en creatieve
cross-channel marketing campagnes die als doel dienen: het verhogen van relevante traffic voor
naamsbekendheid en conversie naar leads.
De werkzaamheden bestaan verder uit:






Planning en strategie van offline en online marketing en implementatie
Onderhouden van de website
Media netwerk onderhouden voor advertenties en redactie/PR
Content creëren voor online en offline kanalen
Organisatie van (en deelname aan) vakbeurzen (in Nederland)

Wat verwachten wij van de Marketeer?







Hbo werk- en denkniveau
Goede kennis en ervaring met online marketing (e-mail, SEO, SEA, Google tools) en social
media
Ervaring met creatief schrijven van doelgroepgerichte teksten
Kennis van en ervaring met websitebeheer, bij voorkeur Wordpress
Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal
Enige kennis van Adobe Creative Cloud Indesign / Photoshop/ Premiere Pro / Illustrator

Wij bieden:
Uitdagende rol bij een toonaangevende leverancier van CNC machines en collaboratieve robots,
informele werkomgeving met voldoende doorgroeimogelijkheden. Uiteraard een aantrekkelijk salaris
en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Reageren op de vacature van Marketeer?
Graag ontvangen wij je sollicitatie per mail, of bel ons gerust eerst voor meer informatie: John
Takkebos, 06-22701123.

