CYS is de wereldleider op het gebied van de productie van klant specifieke orthopedische schoenen
met de hoofdvestiging in Heythuysen (N-Limburg) en productie locaties in San Juan da Madeira
(Portugal) en Pulilan Bulacan (Filippijnen). Met circa 600 medewerkers wereldwijd zijn wij dagelijks
bezig met de productie van op maat gemaakte orthopedische schoenen. Op deze wijze dragen wij er
aan bij dat wereldwijd vele tienduizenden mensen, ondanks voetproblemen, in staat zijn om deel te
blijven nemen aan de maatschappij. Wij hebben hiervoor ook een eigen, eigentijdse, collectie
ontwikkeld onder de naam LOOXZ.
Omdat we sterk groeien, willen we ons team versterken met een:
MARKETEER M/V
28-32 uur per week
De functie
Je stelt samen met de Commercieel Manager marketingplannen op, coördineert PRen marketingactiviteiten en bedenkt en realiseert campagnes en andere reclameuitingen.
Een belangrijk deel van je werk is gericht op het opstellen van een marketingstrategie en de creatie van campagnes met het doel de CYS-partners te overtuigen
om gebruik te maken van de aangeboden services. Daarvoor zijn marktonderzoek en
het analyse van het klantgedrag noodzakelijk. Daarnaast ben je intensief bezig met
het opstellen van:
•
marktintroductie plannen
•
bedenken van concepten voor campagnes (lifestyle foto reportages, catalogi)
•
concepten voor websites & Social Media
•
bewaken en onderhouden van de huisstijl
•
volgen van trends en ontwikkelingen binnen de sector
•
presenteren van marketingplannen
•
evalueren en analyseren van lopende campagnes
Wat breng je mee?
Als marketeer speel je een belangrijke rol binnen het team waarbij je nauw samenwerkt met diverse
afdelingen en hun input verwerkt in een totaal marketingplan. Daarnaast onderhoud je ook
contacten met externe partners als reclamebureaus, beurs organisaties en andere partners.
Sociale en communicatieve vaardigheden zijn dus van groot belang voor deze functie. Daarnaast zijn
creativiteit, een commerciële instelling en interesse om de branche te leren kennen ook belangrijke
competenties die je moet bezitten.
Ervaring vanuit studie opdrachten of al enige ervaring als beginnend marketeer is voldoende;
enthousiasme en gedrevenheid zijn een must!

Een afgeronde HBO opleiding in de richting van marketing of communicatie is gewenst.
Wat mag je van ons verwachten?
Ons bedrijf kenmerkt zich door haar veelzijdig karakter, de korte communicatielijnen, een energiek
en dynamisch team en een professionele uitstraling. Uiteraard horen hier een aantrekkelijk salaris en
goede secundaire arbeidsvoorwaarden bij.
Je ontvangt gedegen training en voor de toekomst groeimogelijkheden.
Zie je jezelf bij ons werken als Marketeer dan ontvangen we heel graag je motivatiebrief en
uitgebreid CV. Deze kun je sturen naar r.janssen@ssc-feeture.nl ter attentie van Roy Janssen (HR
Manager). Voor inhoudelijke vragen met betrekking tot deze vacature kun je terecht bij Erik van de
Donk (Commercieel manager) op telefoonnummer 06 – 31 97 32 68.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

