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Marketing medewerker
- Junior/medior niveau
- B2B markt
- initiatief nemer

+31(0)15 285 05 80

info@femto.nl

Vacature: Marketing Lead
Momenteel zijn wij op zoek naar een marketing en sales collega om onze B2B strategie op deze
terreinen te helpen realiseren. Als organisatie willen we ons onderscheiden op gebied van
service en kwaliteit. Onze collega’s krijgen de vrijheid en flexibiliteit om hier op een
verantwoorde wijze invulling aan te geven. Herken jij je in onderstaand profiel dan komen we
graag met je in contact.

De functie
Wij zoeken iemand die efficiënt en effectief al onze marketingactiviteiten coördineert. Daarnaast ondersteun je
ons salesteam met hun werkzaamheden. Ben jij die marketing generalist die goed kan prioriteren, plannen en
rapporteren? Op dagelijkse basis zien jouw werkzaamheden er als volgt uit:
Organiseren en uitvoeren van lead-genererende activiteiten;
Diverse SEO, analytics, linkbuilding en website conversion optimization activiteiten;
Bedenken en uitvoeren van (multi-channel) marketingcampagnes.;
Meedenken over onze branding en positionering;
Onderhouden van diverse sponsorrelaties met TU Delft studententeams;
Terugkerende sales en marketing rapportages verzorgen;
Verantwoordelijk voor de klanttevredenheidsonderzoeken;
Als partner van Siemens Industries Software heb je toegang tot hun uitgebreide marketing content en
trainingsportal. Je kunt rekenen op begeleiding en aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Het mooie is
dat als jij groeit, je de organisatie laat meegroeien. Jouw inzet en inbreng maakt het verschil.

En jij?
Heb jij ervaring in marketing en/of sales, maar niet met het bovenstaande evenveel ervaring in? Geen zorgen,
ambitie en initiatief wordt binnen Femto Engineering alleen maar aangemoedigd. Globaal zoeken we iemand
die:
HBO werk- en denkniveau heeft;
Proactief en oplossingsgericht is;
Makkelijk (technische) content kan schrijven;
Oog heeft voor detail en gebruikerservaringen;
Social media, tools en automation savvy is;
Nederlands en Engels uitstekend beheerst, Duits is een pré;
Minimaal 32 uur per week beschikbaar;

En wij?
Bij Femto heerst de credo: "als je een goed plan hebt, mag je alles doen". Naast de flexibiliteit in de
werkzaamheden bieden wij ook het volgende
Marktconform salaris op basis van werkervaring en opleiding
Elke dag een verse gratis lunch op kantoor
Mogelijkheid om gedeeltelijk thuis te werken
Goede pensioenregeling
Elke donderdag een borrel op kantoor

