ALLROUND MARKETING &
C OMMUNI C AT IE S PE C I A L I S T
Fulltime

ABUS August Bremicker Söhne KG, ook wel kortweg ABUS genoemd, heeft zich in haar 97-jarig bestaan ontwikkeld van
fabrikant van traditionele hangsloten tot toonaangevend producent van preventieve veiligheidstechnologie.
De onafhankelijke onderneming met de hoofdvestiging in Wetter (D) is met zo‘n 4000 medewerkers zeer internationaal georiënteerd en opereert in de meeste Europese landen als marktleider en trendsetter.

Wij zijn ter uitbreiding van onze marketingafdeling in Terschuur op zoek naar een enthousiaste medewerker marketing en
communicatie. In deze functie ben je zowel betrokken bij projecten op de afdeling Mobile Security (fiets-motor-scooter) als de
afdeling Home Security.

WAT VRAGEN WIJ
• Een afgeronde HBO – opleiding in de richting marketing en / of communicatie
• Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels, Duits is een pré
• Ervaring met het complete office pakket en je kunt overweg met InDesign en Photoshop
• Ervaring met (paid) social advertising en je kunt hierop proactief communiceren
• Je kunt de hoofdzaken goed van de bijzaken onderscheiden
• Een creatief denkvermogen en communicatief sterk
• Teamplayer die goed zelfstandig te werk kan gaan

VERANTWOORDELIJKHEDEN
• (Mede) verantwoordelijk voor het beheer van alle productcontent (productteksten, productafbeeldingen, lifestylefoto’s)
• Verantwoordelijke voor het opmaken en versturen van nieuwsbrieven
• (Mede) verantwoordelijk voor een goede online presentatie van onze producten bij goede partners
• Ondersteunt bij het updaten en bijhouden van de partner portalen, website en alle social media kanalen
• Werkt mee aan de creatie van campagnes
• Werkt mee aan de creatie van kleine communicatiemiddelen, zoals folders en POS materiaal
• Werkt mee aan het organiseren van beursdeelnames en evenementen
• Ondersteunt bij sponsorprojecten, sponsoractivatie, PR zaken en collabs op social media

WIJ BIEDEN EEN:
Afwisselende baan met enthousiaste collega´s in dynamische sectoren bij een sterk internationaal georiënteerd bedrijf!
Salaris, onkostenvergoeding en verdere regelingen zijn in overeenstemming met het niveau van de functie.

HEB JE INTERESSE?
Stuur dan je motivatie met CV naar:
ABUS Nederland B.V. · Ekkersrijt 1311 · 5692 AJ Son
of mail naar sollicitatie@abus.nl
Voor meer informatie: +31 (0) 342 462112

