BOGE KOMPRESSOREN ZOEKT MARKETING- EN
ADMINISTRATIESPECIALIST (40 uur)
Een klein, hecht team van collega’s met een passie voor techniek - dat is BOGE Nederland.
Heb jij interesse in techniek, wil je meewerken aan het succes van een snelgroeiend bedrijf
en help jij ons om ons merk nog meer op te laten vallen? Dan zoeken wij jou!
BOGE Kompressoren is met meer dan 100 jaar ervaring een van de oudste en meest
ervaren fabrikanten van perslucht ter wereld. We leveren onze producten en systemen
vanuit onze fabriek in Bielefeld, Duitsland, aan meer dan 120 landen wereldwijd.
BOGE Nederland bestaat uit een gezellig team van dertien collega's.
Ter aanvulling van ons team zijn we per direct op zoek naar een:
Gedreven marketing- en administratiespecialist
Je takenpakket in grote lijnen:
- Opstellen, updaten en uitvoeren van het marketingplan
- Onderhouden en innoveren van de website, inclusief content marketing (SEO) en social
media- en online campagnes
- Opstellen, redigeren en/of vertalen van advertentieteksten, persberichten, case studies en
andere (web)teksten
- Beheren van onze social mediakanalen (LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter)
- Opzetten van evenementen en opvragen van prijzen voor drukwerk, kantoorartikelen en
diverse benodigdheden
- Nauw contact houden met de andere BOGE-vestigingen
- Administratieve werkzaamheden, waaronder het invoeren van inkomende orders
- Contact met debiteuren en incassobureau
- Bijhouden van de VCA certificering
- Beantwoorden van de telefoon en te woord staan van bezoekers
De competenties:
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal en goede beheersing van het Engels
- Uitgebreide kennis van Microsoft Office
- Aantoonbare ervaring met Content Management Systemen (CMS) en social media
- Goede communicatievaardigheden
- Creatieve instelling met een tikje gevoel voor commercie
- Organisatievermogen
- Flexibiliteit
- Ervaring met SEO en Google AdWords is een pré
Wij bieden:
- Een prettige werkomgeving
- Marktconform salaris
- Veelzijdige baan met zeer veel zelfstandigheid
- Fijne secundaire arbeidsvoorwaarden

Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging en herken jij jezelf in het bovenstaande? Stuur dan je
motivatiebrief met CV naar r.engberts@boge.com - ter attentie van Ronald Engberts
(Country Manager BOGE Nederland).
Acquisitie naar aanleiding van deze functie wordt niet op prijs gesteld.

