VACATURE
Marketeer /commercieel medewerker minimaal 24 uur per week

Transtecno is een bedrijf dat al 15 jaar aandrijvingen aanbiedt vanuit de modulaire en facilitaire kant.
Transtecno aandrijftechniek is een jong bedrijf met de focus op klantspecifieke aandrijfoplossingen.
TTA en Transtecno werken intensief samen om de verschillende markten en doelgroepen zo
optimaal mogelijk te bedienen. Bij beide bedrijven werken technische én commerciële mensen met
focus op groei. Daarbij zijn er volop kansen om te doen waar je sterk in bent en krijg je volop ruimte
om nieuwe mogelijkheden te ontdekken.
Hoe ziet jouw functie o.a. eruit?
•
•
•
•
•

Je bent diegene die de marketing campagnes opzet en nieuwe markten onderzoekt
Social media , google ads en o.a. persberichten op regelmatige basis uitzet en evalueert
Bewaken en aanscherpen van interne procedures en initiëren van commerciële
verbetertrajecten
Verzorgen van management rapportages
Gezellige activiteiten organiseert voor het team

Hoe pak je dat aan?

•
•
•
•
•

Je werkt gestructureerd, bent zelfstandig, proactief en oplossingsgericht
Ervaring met programma’s als Filemaker en Mailchimp is een pre.
Je hebt oog voor de grote lijnen, ziet waar verbetering mogelijk is en deinst er niet voor terug
om hier zelfstandig stappen in te zetten
Je bent taalkundig sterk en kan goed en vlot schrijven
Je hebt een sterke persoonlijkheid, bent dienstverlenend, hebt een groot
verantwoordelijkheidsgevoel én gevoel voor humor

Waar zijn we naar op zoek?
Je bent een leuke en prettige persoonlijkheid en je bent een teamplayer. Wij bieden je een
afwisselende parttime functie en de uitdaging om jezelf te ontplooien in een dynamische
werkomgeving. Je krijgt veel ruimte om zaken zelfstandig te regelen en goede ideeën zelf uit te
werken.
Wat bieden we je?
TTA en Transtecno zijn allebei bedrijven met focus op techniek en commercie. We zijn een compact
en dynamisch team dat veel groeipotentieel ziet. Net als iedereen bieden we je een goed salaris, vrije

dagen en een pensioenregeling... maar wij bieden je vooral een toekomst in de aandrijftechniek met
een leuk team. Daarbij krijg je volop ondersteuning en bieden wij je de ruimte om je (verder) te
ontwikkelen.
Heb je interesse? Reageer dan!
Wij vinden je cv leuk, maar eigenlijk zijn we veel meer geïnteresseerd in je motivatie.
Stuur ze dus allebei naar: marcel.perdon@transtecnoaandrijftechniek.nl
Wil je meer informatie?
Neem dan contact op met Marcel Perdon (033) 204 7006 of met Jos van Tuyl (033) 451 9505
Of kijk op: www.transtecnoaandrijftechniek.nl en www.transtecno.nl

