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Euroboor B.V. is producent van kernboormachines en aanverwante producten voor de verspanende 
industrie. Sinds de oprichting in 1977 heeft ons familiebedrijf zich ontwikkeld tot marktleider binnen 
de Benelux en zijn we inmiddels actief in meer dan 60 landen. Het hoofdkantoor van Euroboor BV is 
gevestigd in Zoetermeer. Daarnaast hebben we op verschillende continenten eigen vestigingen en 
werken we nauw samen met importeurs en dealernetwerken wereldwijd. We hebben een helder 
beeld waar we in de wereldmarkt willen staan en hoe we daar gaan komen. Onze ambities zijn groot. 
Ter versterking van het Marketing Team, is Euroboor B.V. op zoek naar een ervaren 
 

 
Allround Marketeer M/V 

Fulltime 
 

 
Organisatie: 
 
De Allround Marketeer rapporteert aan de  Marketing Communicatie Manager. 
 
Functie-inhoud: 
 
In deze functie als Allround Marketeer ben je bezig met veel verschillende werkzaamheden op het 
gebied van Marketing. Geen dag is hetzelfde en met jouw grote mate van zelfstandigheid creëer je, in 
overleg, zelf je wekelijkse takenpakket voor 40 uur per week.   
 

• Voorbereiden en verzorgen van offline en online marketing activiteiten (zoals POS-
materialen, productfolders en e-mailings) 

• Vertalen van de USP’s van onze producten naar de diverse uitingen (zoals teksten website, 
flyers, advertenties, redactionele stukken). 

• Verzorgen van verkoop ondersteunde materialen (zoals presentaties en vergelijkingen); 
• Bijdragen aan het realiseren van het product management beleid met een accent op 

communicatie;  
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Opleidingsniveau: 
 
• HBO werk- en denkniveau in de richting van Marketing; 
• Goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden in het Nederland en Engels, 
• Minimaal 4 jaar werkervaring binnen een zelfstandige (allround) marketing functie; 
• Kennis van CMS systemen (WordPress is een pré); 
• Een grote mate van zelfstandigheid, assertiviteit en creativiteit; 
• Je bent commercieel en gelooft in de intensieve samenwerking tussen marketing en sales; 
• Je hebt zeer brede kennis en interesse op marketing gebied. 
• Bekend met SEO, SEA, CRO en content marketing; 
• Beheren en onderhouden van social media; FB, Instagram en LinkedIn; 

 
 

Competenties:  
 
• De ambitie jezelf in de breedte te ontwikkelen als marketeer binnen de markt van 

verspanende producten;  
• Een resultaatgerichte en flexibele instelling, waarmee je pragmatisch en planmatig te werk 

gaat en de juiste prioriteiten stelt; 
• De instelling “afspraak is afspraak”. 

 
 
Arbeidsvoorwaarden: 
 
• Een prettige werkomgeving met leuke collega’s; 
• Een marktconform salaris; 
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 
• De ruimte voor initiatief en persoonlijke ontwikkeling 
• Dienstverband opbouw: 3 maand – 6 of 12 maand – vast contract; 
• Deelname aan het pensioenplan; 
• 25 vakantiedagen op jaarbasis bij een fulltime dienstverband. 
 
 
Interesse? 
Voor informatie over deze vacature of de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met  
Loes Schut, HR & Office Manager, te bereiken onder telefoonnummer 079 – 20 200 11. 
Sollicitatiebrief voorzien van CV kan je zenden aan l.schut@euroboor.com 
 
Meer informatie over onze organisatie vind je op www.euroboor.com 
 


