VACATURE
Management Assistant Sales & Marketing
Een business management support functie met internationale oriëntatie bij een marktleider in de
waterbehandelingsindustrie.
Holland Water is een uniek bedrijf dat gevestigd is in Driebergen. Wij hebben systemen ontwikkeld om op een
duurzame manier drink- en koelwater veilig te maken en te houden. Wij doen dit met superieure technieken en de
beste mensen. Wij hebben inmiddels meer dan 500 systemen operationeel bij o.a. hotels, ziekenhuizen en
woonzorgcentra. Naast de Nederlandse thuismarkt zijn wij met behulp van Partners ook internationaal actief in
bijvoorbeeld België, Italië, Polen, de Verenigde Arabische Emiraten en voor luxe jachten wereldwijd.
Jouw werkzaamheden:

Algemene directie- en management ondersteunende taken;

Contact onderhouden met (inter-)nationale relaties (voornamelijk distributeurs);

Proactieve rol bij (inter-)nationale B2B sales en marketing activiteiten;

Ondersteunend aan ‘Operations’ inzake verwerking offertes en orders in het streven naar 100%
klanttevredenheid;

Proactieve ondersteuning marketing communicatie, social media, website e.d.;
Jouw profiel:

Minimaal hbo niveau, bijvoorbeeld International Marketing & Management;

Goede contactuele vaardigheden en uitstekende beheersing Nederlandse en Engelse taal, in woord en
geschrift;

Bewezen vaardigheid in marketing activiteiten, social media en website content management

Ervaring in de branche is een pré maar zeker geen vereiste;

Hands-on en flexibel;

Emphatisch en in staat cultuurverschillen goed te interpreteren;

Klantgedreven en sterk in het bouwen en onderhouden van B2B klantrelaties (win-win);

Teamspeler met hoge mate van zelfstandigheid, accuratesse en verantwoordelijkheidsgevoel, tevens zijn je
plannings- en organisatievaardigheden uitstekend te noemen.
Wat bieden we:

Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;

Een fulltime baan met doorgroeimogelijkheden;

Standplaats Driebergen (woonachtig in straal van max. 30 km of bereidheid tot verhuizen).
Geïnteresseerd?
We zien je C.V. met motivatiebrief met belangstelling tegemoet. Deze kun je sturen (of mailen) naar onderstaand
(email)adres.
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Leo de Zeeuw, algemeen directeur via telefoon
06 20 00 71 90 of email leodezeeuw@hollandwater.com.
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