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De Marketing Manager ontwikkelt, initieert en implementeert de marketing activiteiten in lijn met de strategie 

van ADI. In deze rol werk je intens samen met de General Manager, Sales Manager en Categorie Managers 

om er voor te zorgen dat we de juiste marketing plannen hebben en de correcte tools beschikbaar zijn voor 

het sales team. In deze rol rapporteer je direct aan de EMEA Marketing Operations leader in Engeland met 

een matrix rapportage lijn naar de regional General Manager. 

Functieomschrijving/ Rol/ Competenties

1.  Ontwerpen en implementeren van marketing programma’s voor de Benelux, in onderlinge  

 overeenstemming met  General Manager Benelux, Sales Manager en Categorie Managers. 

 Het doel is uiteraard om maximaal rendement te halen uit de geplande activiteiten.

2. Zorgen voor campagne en marketing ondersteuning bij het sales team

3. Samenwerken met de EMEA Demand Generation Manager voor het ontwikkelen van 

 diverse prospect en retentie programma’s 

4. Samenwerken met het Digitale Experience team (o.a. E-Commerce)

5. Optimaliseren en up to date houden van klant database

6. In samenwerking met de Categorie Managers marketing activiteiten & fi nanciële 

 bijdragen afstemmen met de leveranciers. 

7. Marketing budget plannen, beheren en behalen

8. Samenwerken met de EMEA Expos & Events Manager voor alle lokale Events zoals Expo’s,  

 Kick Off’s en Roadshows. Denk hierbij aan locaties zoeken, data vaststellen, coördineren   

 van de communicatie met klanten, leveranciers en collega’s. 

9. Opstellen van de campagne en promotieteksten in perfect Nederlands ( Frans is een pre)

10. Beheer van social media kanalen

Wij zoeken:

• Hands-on mentaliteit. Get things done

• Zelfstandig kunnen werken, met respect voor deadlines in een dynamische omgeving in 

 een B2B omgeving

• Analytische skills en het kunnen inschatten of voorgestelde plannen commercieel 

 succesvol kunnen zijn

• Samen kunnen werken met diverse functies op verschillende niveaus

• Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in Nederlands, Engels en Frans

• Diploma in marketing

• HBO denk en werk niveau

• Minimaal 2 jaar ervaring in marketing

• Ervaring en skills in werken met Word, Excel, een CRM en Marketing tools

• Kennis van design tools

 

VACATURE

Marketing Manager- Benelux
ADI Global Distribution - Breda _ 40 uur

Solliciteren
Stuur je CV & Motivatie naar: 

Koen de Rooij

Directeur ADI Global Benelux

Koen.de.Rooij@adiglobal.com


