Kloeckner Metals ODS Nederland en Kloeckner Metals Belgium zijn dochterondernemingen van het Duitse Klöckner &
Co AG. Zij vormen gezamenlijk Kloeckner Metals Benelux en zijn één van de grootste leveranciers van metalen en
technische producten in Nederland en België. Wij leveren aan verschillende markten en branches waaronder de
metaalverwerkende bedrijven, plaat verwerkende industrie, scheepsbouw, constructie-, en installatiebranche. Onze
organisatie heeft een open bedrijfscultuur waarin ondernemerschap en innovatie zeer belangrijk zijn. Kloeckner Metals
Benelux heeft drie vestigingen in Nederland (Barendrecht, Ridderkerk en in Uitgeest) en twee vestigingen in België.
(Harelbeke en Antwerpen).

De productgroep Geveltechniek levert met de profielen van het Zwitserse Jansen innovatieve totaaloplossingen in
stalen ramen, deuren en vliesgevels. De Geveltechniek branche is volop in beweging op het gebied van duurzaam en
circulair bouwen.

Voor de versterking van ons team op de locatie Barendrecht, Regio Rotterdam, zijn wij op zoek
naar een:

Marketing & Sales Support Coördinator Architectural
We zijn op zoek naar een enthousiaste, creatieve marketeer die technisch en organisatorisch goed
onderlegd is.
De functie van Marketing & Sales Support Coördinator Architectural biedt een grote variatie in
taken & verantwoordelijkheden wat de functie veelzijdig en breed maakt. Je combineert Marketing
en Sales activiteiten met Techniek.
Als Marketing en Sales Support Coördinator Architectural ben je bezig, in het pre-sales stadium,
om bedrijfsgroei mogelijk te maken door het vinden van nieuwe klanten, opvolgen van nieuwe
projecten en het onderhouden van reeds bestaande klanten. Je ontzorgt onze sales afdeling van
niet technische inhoudelijke zaken onder andere door:



Bedenken en uitwerken van de marketingstrategie om verdere bedrijfsgroei mogelijk te
maken



Onderhouden van website en vertegenwoordigen van ODS op social media kanalen



Organiseren van beurzen, seminars, netwerkevents



Regelen en ontwerpbegeleiding van drukwerk, presentaties, standaard documenten, etc.



Verantwoordelijk voor het registreren van aanvragen en lopende aanbiedingen



Contacten initiëren en onderhouden met (internationale) nieuwe/passieve klanten
potentiële klanten, bezoeken



Verzorgen van interne en externe communicatie ten aanzien van, lessons-learned,
nieuwsberichten, etc.
Wij bieden:



Een veelzijdige baan met ruime mate van zelfstandigheid



Werken in een dynamische branche met een internationaal karakter



Een baan bij toonaangevende leverancier van Gevelsystemen



Een leuk en ambitieus team collega's.



25 vakantiedagen en 12 atv dagen per jaar




Bedrijfsrestaurant
Een fitnessruimte en werkfruit op onze vestiging in Barendrecht.
Jij hebt:



Ervaring in marketing/sales/communicatie in een business to business omgeving



HBO werk- en denkniveau.



Ervaring met bouwgerelateerde software pakketten is een pre




Een rijbewijs B.
Goede beheersing van het NL / EN in woord en geschrift .
Daarnaast zijn de volgende zaken op jou van toepassing:



Aantoonbaar conceptueel sterk.



Pro actief, initiatiefrijk en flexibel.



In staat een ruim aantal projecten tegelijk te ondersteunen.



Gestructureerd en nauwkeurig werkend .



Je rond zaken af.



Je erkent de voordelen van goede communicatie met collega's en klanten om tot een goed
resultaat te komen.



Overleg en omgang met mensen uit uiteenlopende disciplines gaat je van nature goed af.
Contact

Kees Heskes
Afdeling Personeel & Organisatie
Tel. +31 180 640 329

Hebben wij uw interesse gewekt?
Wij kijken uit naar uw

Online sollicitatie.

