
ABUS is een van de succesvolste en grootste producenten voor mechanische en elektronische beveiligingsoplossin-
gen. Binnen deze markten hebben wij een gevestigde naam en bieden wij kwaliteitsproducten voor doe-het-zelf 
(DIY) gebruik en voor de professionele markt.  Met 3500 medewerkers is ABUS wereldwijd aanwezig en dat met een 
geschiedenis die teruggaat tot 1924. Integriteit, verantwoordelijkheid, respect, visie en grenzeloosheid zijn een 
aantal kernwaarden die ons hebben gemaakt hoe wij vandaag de dag zijn. 

Wij zijn voor ons team in de Nederlandse markt op zoek naar een Marketing Manager die onze business succesvol 
kan laten blijven binnen een markt die continu in beweging is. De marketing manager zal worden ondersteund 
door onze marketing afdeling van het hoofdkantoor en de collega’s binnen het Nederlandse team. Als marketing 
manager bepaal jij mede de strategie van het kantoor. Weet jij deze strategie te vertalen naar innovatieve onder-
scheidende marktbenadering. Bedenkt concepten en werkt deze ook uit. Jij realiseert je dat online marketing be-
langrijk is maar dat de zakelijke dienstverlening People business is, wat inhoudt dat de marketing hier met name 
op gericht moet zijn.

KERNTAKEN VAN DE FUNCTIE

• Ontwerpen, creëren en bewerken van content voor het gehele productportfolio op de ABUS website
• Onderhouden van de ABUS website
• Informeren van de markt met lokale thema’s
• Ontwerpen en creëren van teksten voor WEB, Brochures en overige marketingmaterialen
• Ontwerpen en creëren van onder andere newsletters en advertenties 
• Analyseren van de prestaties van de website d.m.v. Google Analytics
• Ontwerpen en onderhouden van E-Commerce platvorm
• Organiseren en begeleiden van beurzen 

WAT VERWACHTEN WIJ DAT JIJ MEEBRENGT

•  Minimaal hbo-denkniveau
• Minimaal 3 jaar ervaring in een marketingfunctie binnen de commerciële dienstverlening  

van offline- en online marketing
• Een sterk analytisch- en strategisch vermogen en je staat ervoor open om deze kwaliteiten  

verder te ontwikkelen
• Een stijl die menselijk prettig en zakelijk realistisch is, gericht op zichtbare resultaten
• Een scherp beeld van de ondersteuningsbehoefte in een professionele organisatie
• Creatieve en innovatieve kwaliteiten om onderscheidende concepten te realiseren
• Een commerciële inslag, om ABUS verder onder de aandacht te brengen
• Een teamplayer mentaliteit waardoor het plezierig samenwerken is, wat leidt tot het overdragen  

van enthousiasme en het creëren van draagvlak
•  Het kunnen signaleren en adviseren over mogelijkheden binnen nieuwe en bestaande markten
• Het selecteren van de juiste middelen om ABUS verder in de markt te zetten
• Een gevoel voor stijl en uitstraling passend bij ABUS 

WAT BIEDEN WIJ

Een zelfstandige, uitdagende functie binnen een internationale opererende onderneming, een prima  
salaris en arbeidsvoorwaardenpakket, mogelijkheid tot het volgen van opleidingen en een dynamische en  
plezierige werkomgeving.

WIL JE MEER INFORMATIE? 

Kijk dan op www.abus.com of neem  

contact op met Ronald Kuyken 

+31 35 621 00 61

HERKEN JIJ JEZELF IN BOVENSTAAND PROFIEL? 

Dan nodigen wij jou uit om te reageren.  

Stuur je motivatie en cv voor 1 juli 2018 aan  

Ronald Kuyken (r.kuyken@abus-sc.com).

HEBBEN WIJ JOUW  
INTERESSE GEWEKT?

W E  Z I J N  O P  Z O E K  N A A R

M A RKE T ING  M A N AGE R 


