
 

 

 

 

 

 

 

 

Marketing Team Coordinator Benelux

Nederland

___ 

CPG Europe produceert en verkoopt hoogwaardige bouwmaterialen om de complexe uitdagingen waarmee 

de huidige bouwsector wordt geconfronteerd, op te lossen. Met meer dan 1.400 medewerkers in heel 

Europa zetten we ons in om een wereld vorm te geven waarin gebouwen en constructies energie besparen, 

langer meegaan en de duurzaamheidsnormen overtreffen. 

Jouw Rol 

____ 

• Je voert samen met het team marketingprojecten uit 

voor regio Benelux, je stelt prioriteiten en verdeelt de 

taken binnen het team. 

• Je komt met nieuwe ideeën, volgt trends en 

innovaties op. 

• Je bent het aanspreekpunt voor zowel het team (2 

personen) als de marketing manager voor 

operationele zaken.  

• Je houdt social media kanalen bij en coördineert 

SEO en SEA alsmede online campagnes.  

• Samen met het team zet je promotionele acties op 

en rol je deze uit. 

• Je organiseert en coördineert evenementen en 

beursdeelnames. 

• Je schakelt veel met het Europese marketing team 

over internationale campagnes. 

• Je verzorgt met het team print media, waaronder 

brochures, drukwerk en advertenties in vakmedia. 

• Je coördineert merchandising en relatiegeschenken. 

• Je voert de eerste lijn controle uit op facturen en 

budget beheer voor specifieke projecten. 

 

Vaardigheden en kwalificaties 

____ 

• Opleiding: HBO werk- en denkniveau 

• Werkervaring: Minimaal 5 jaar ervaring in een 
marketing functie in B2B omgeving 

• Taalvaardigheid: Nederlandse en Engelse taal 
goed in woord en geschrift. Je bent in staat om 
content op een professionele wijze te creëren 

• Specifieke kennis: Kennis van SEO, SEA, CMS, 
marketing automation, PIM en DAM systemen  

• Persoonlijke eigenschappen: communicatief en 
organisatorisch sterk, secuur, teamspeler, 
initiatiefrijk en creatief  

Voordelen 

____ 

• Team: je komt te werken in een hecht team dat er 
regelmatig met elkaar op uit gaat  

• Sfeer: elk jaar is er een jaarlijks terugkerende BBQ 
voor het hele gezin, een gezellige 
vrijdagmiddagborrel en een sfeervol kerstdiner 

• CPG: we zijn een gezonde onderneming die groeit 

• Arbeidsvoorwaarden: we bieden je uitstekende 
arbeidsvoorwaarden waaronder 30 vakantiedagen 

• Ontwikkeling: we stimuleren ontwikkeling door 
middel van coaching of het volgen van opleidingen

Contact 

____ 

We kijken uit naar jouw sollicitatie 

Spreekt deze functie je aan, dan ontvangen we jouw sollicitatie graag per e-mail. Heb je vragen over deze functie? Jouw vragen 

beantwoorden wij graag. 

 

Linda Smit, HR Business Partner Benelux  Construction Products Group Netherlands 
06 25008600 (ook via WhatsApp)  Vlietskade 1032 

ArkelHR@cpg-europe.com  4241 WC Arkel 
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