
BEN  J IJ  ONZE  N IEUWe  COLLEG A?
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Profiel van de juiste kandidaat

·  een leuk team bij een grote groeiende organisa�e
·  arbeidsvoorwaarden conform inhoud van de func�e
·  kansen om opleidingen te volgen en kennis op peil te houden

Samen met jouw collega’s ben je ervoor verantwoordelijk dat ons assor�ment op�maal 
aangeboden wordt aan onze klanten. Je bent mede verantwoordelijk voor het analyseren 
van data en het inze�en van de meest efficiënte middelen. De eerste stappen van market-
ing automa�on zullen door jou opgezet en begeleid worden. Je zorgt ervoor dat de juiste 
producten en content online staan, dat de interne zoekmachine en website relevante 
producten laten zien en dat onze sitenaviga�e goed aansluit bij de wensen van onze klant-
en. Je analyseert de uitkomsten en ini�eert verbeteringen.  Daarnaast werk je promo�es 
uit en weet je de maximale exposure te halen uit de vele nieuwe producten en merken die 
wij lanceren. Je werkt intensief samen met de ict en sales om de juiste traffic naar onze 
verkoopkanalen te generen en gee� mede vorm aan verschillende marke�ngcampagnes. 

Wat komt er op je pad binnen deze func�e?
· Analyseren en rubriceren van data voor diverse marke�ng doeleinden · op�malisa�e en 
rubricering van (product)content · verbeteren van de interne zoekmachine & website · 
verhogen van de gemiddelde orderwaarde door cross sell / upsell · vinden van de ideale 
verkoopmix voor verhoging van de winst · samenwerking met diverse leveranciers voor 
promo�es

HEBBEN WE JE INTERESSE GEWEKT?
Stuur je sollicita�e naar

f.schumacher@polvobv.nl
Meer informa�e? dhr F. Schumacher 088 765 1941

Wij  zoeken op korte  termi jn  een enthous iaste  technisch commercieel  marketeer  voor  vestiging Zevenbergen  ( fu l ltime)
TECHNISCH COMMERCIEEL MARKETEER

· minimaal een HBO-opleiding afgerond, bij voorkeur in de rich�ng van Commerciële 
Economie, Communica�e, Marke�ng of Nima B; · Je bent analy�sch, resultaatgericht, 
commercieel ingesteld en weet hoe je klanten kunt prikkelen · communica�ef vaardig · 
teamspeler · hands-on mentaliteit · kennis van data-driven marke�ng · ervaring in een 
marke�ngfunc�e is een pré · affiniteit met techniek is een pré 


