
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketing Coördinator

Arkel, Nederland Full Time 

____ 

CPG Europe produceert hoogwaardige bouwmaterialen om de complexe uitdagingen in bouwsector op te 

lossen. Met meer dan 1.400 medewerkers in heel Europa zetten we ons in voor een wereld waarin 

gebouwen en constructies energie besparen, langer meegaan en de duurzaamheidsnormen overtreffen.  

Jouw rol 

____ 

• Het opzetten en het uitrollen van promotionele acties 

• Het mede organiseren en coördineren van 

evenementen/beursdeelnames 

• Verkoopondersteunende activiteiten 

 

 

Vaardigheden en kwalificaties 

____ 

• Opleiding: HBO marketing/communicatie   

• Werkervaring: minimaal 5 jaar werkervaring in een 
marketing functie met creatieve design in een B2B 
omgeving. Werkervaring in bouw(toelevering) is een 
pré. 

• Persoonlijke eigenschappen: Communicatief en 
organisatorisch sterk, integer, secuur, initiatiefrijk, 
creatief en stressbestendig  

• Computervaardigheden: MS Office 365, 
HTML/CMS, Marketing automation (Hubspot), 

Adobe Indesign en Photoshop 
Grafisch en tekstueel vaardig op professioneel 
niveau, video editing is een pré. 

• Taalkennis: Nederlandse en Engelse taal goed in 
woord en geschrift. Frans is een pré.  

 

Voordelen 

____ 

• CPG: we zijn een gezonde onderneming die groeit 

en een informele organisatie die ook leuke 

activiteiten naast werk onderneemt 

• Arbeidsvoorwaarden: we bieden je uitstekende 

arbeidsvoorwaarden, een salaris passend bij functie 

en competenties, 30 vakantiedagen, 

pensioenregeling en een bonusregeling 

• Ontwikkeling: we stimuleren ontwikkeling door 

middel van coaching of het volgen van opleidingen 

 

Contact 

____ 

Solliciteer online  

Ben jij de Marketing Coördinator die we zoeken? We zien graag je CV en motivatie tegemoet op 
dieske.schoemaker@cpg-europe.com. Voor meer informatie over de vacature of procedure kun je contact opnemen met: 

Dieske Schoemaker    CPG Netherlands 
HR-Adviseur    HR afdeling 
0183-568049     Vlietskade 1032 
dieske.schoemaker@cpg-europe.com   4241 WC Arkel 

• Het uitvoeren van marketingprojecten voor de markt 

in de Benelux 

• Het onderhouden van websites 

• Het creëren van content voor online en print 

• Activiteiten op het gebied van Social Media  

• Activiteiten op gebied van SEO en SEA 

• Design en artwork ontwikkelen voor communicatie 

doeleinden  

cpg-europe.com 
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