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Allround marketeer Heutink Groep 
(m/v - 24-32 uur)

Het bedrijf
De Heutink Groep houdt zich alweer 108 jaar bezig met het produceren en distribueren van en adviseren over leermiddelen die  
de ontwikkeling van kinderen stimuleren. Begonnen in Nederland, maar inmiddels wereldwijd actief. Als allround marketeer  
werk je zowel B-to-B (schoolleveranciers) als B-to-C (kinderopvang, scholen, ouders), met focus op de internationale markt.  

De functie
In deze veelzijdige functie ben je verantwoordelijk voor de verdere invulling van de door de organisatie gestelde internationale  
marketing- en salesdoelstellingen. Om dit te bereiken ontwikkel je verkoopondersteunende concepten en vertaal je deze in creatieve 
campagnes en middelen (print en digitaal). De ene dag werk je aan een actiekrant voor de Belgische markt, de andere dag houd je  
je bezig met het opzetten en uitvoeren van een social media strategie voor één van de Amerikaanse bedrijven. Je maakt onderdeel  
uit van het centrale marketingteam in Rijssen en rapporteert direct aan de strategisch marketingmanager van de Heutink Groep.

Jouw taken en verantwoordelijkheden
•  Je geeft input aan de marketing- en communicatieplannen van Heutink International (USA, Europa en Duitsland) en  
     Marsival (België) en werkt mee aan de branding van onze merken.
•  Je ontwikkelt en verwerkt meertalige commerciële en redactionele content voor websites, nieuwsbrieven en andere uitingen.
•  Je bent verantwoordelijk voor de opmaak van mailings, catalogi en andere uitingen.
•  Je coördineert acties en werkt daarbij nauw samen met de accountmanagers.
•  Je organiseert evenementen, beurzen en netwerkbijeenkomsten.
•  Je volgt resultaten van ingezette campagnes en neemt naar aanleiding daarvan actie om de marketingactiviteiten en  
     het CRM-programma te optimaliseren.

Wat jij meebrengt
Wij zoeken een creatieve, veelzijdige kandidaat met HBO werk- en denkniveau met marketing als specialisatie. Je hebt minimaal  
3 jaar allround ervaring. Je bent goed in je vak, betrokken, pro-actief en zelfstandig. Ook ben je analytisch sterk maar vind je het  
net zo belangrijk om zelf mee te werken. Je beschikt over de volgende vaardigheden:
•  Je hebt professionele ervaring met het werken met Adobe Creative Cloud.
•  Je bent in staat om zelfstandig te werken met CMS-systemen en E-mail tooling.
•  Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend in woord en geschrift, Duits is een pré.
•  Kennis van - en/of ervaring in het onderwijs is een pré.
•  Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Je kunt rekenen op…
…een afwisselende baan waarin jij jezelf kunt ontwikkelen tot een echte allround marketeer. Je krijgt de ruimte om te groeien en  
te leren en krijgt daarnaast de mogelijkheid om internationaal ervaring op te doen. Daarnaast bieden wij:
•  Een marktconform salaris 
•  Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een prima pensioenregeling en volop groeimogelijkheden
•  Een goede werksfeer met enthousiaste, jonge professionals

Word jij onderdeel van de Heutink familie?
Wil jij met ons meegroeien, meewerken aan kwaliteit en iets betekenen voor de toekomst? Wij zijn heel benieuwd naar jouw motivatie  
en CV. Enthousiast? Reageer dan voor 31 januari 2020 @ Carlijn van ’t Hof (HR) via hr@heutink.nl. Neem voor vragen over de functie 
contact op met Tjibbe van Doorn (marketingmanager) via t.vandoorn@heutink.nl of 06 – 10 54 30 41.

Houd jij van uitdagende marketingvraagstukken? Schakel je makkelijk tussen uiteenlopende 
werkzaamheden en pak je campagnes graag van A tot Z op? Ken je je weg in grafische programma’s 
en spreek je óók nog een aardig woordje over de grens? Dan is de Heutink Groep op zoek naar jou! 

Wij zijn op zoek naar een allround marketeer die zich vastbijt in de diverse internationale marketing- 
en salesdoelstellingen en daarvoor de meest effectieve marketingmiddelen bedenkt en ontwikkelt.


