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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 Sales Team, is Euroboor B.V. op zoek naar een commercieel en ervaren 

 
 

Marketing & Communicatie Manager 
Fulltime 

 
 
De Marketing & Communicatiemanager is te typeren als communicatiespecialist die op Hbo-niveau 
tactische en operationele werkzaamheden verricht in marktgerichte communicatie. De manager 
houdt zich voornamelijk bezig met het aansturen van projecten, maar is ook in staat strategisch 
communicatiebeleid vast te stellen en daarover te adviseren. Hij of zij is eindverantwoordelijk bij het 
opstellen en uitvoeren van het geïntegreerde communicatiebeleid, gegeven de context van de 
organisatie-processen.  

Organisatie: 
 
Je wordt ondersteund door en rapporteert direct aan de Directeur. Samen met hem bepaal je de 
strategie voor alle offices en implementeert deze. 

Functie-inhoud: 
 
• Opzetten en bewaken van de marketing-, merk- en online strategie 
• Doen van voorstellen ten aanzien van een operationeel communicatieplan 
• Invulling geven aan de speerpunten o.b.v. marketingplan 
• Voorbereiden en uitvoeren Product launches en marketing cycles 
• Online & offline marketing; o.a. social media, website en communicatiemateriaal als 

brochures, flyers, posters, magazines, advertenties, pr-berichten en nieuwsbrieven 
• Interne en externe communicatie 
• Organisatie en uitvoering van diverse events 
• Cross- en upsell campagnes; doelstelling bepalen, monitoren en evalueren 
• Structuur brengen in marketing over alle (internationale) vestigingen 
• Gestructureerd en planmatig campagnes uitwerken, opzetten en uitvoeren door o.a. samen 

te werken met Sales én Product Management 
• Effectief inrichten en sturing geven aan SMarketing meeting waardoor alle afdelingen op de 

hoogte zijn van elkaars werkzaamheden en vooral ook planning 
• Verantwoordelijk voor de merkbescherming 
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Competenties:  
 
• Een afgeronde hbo-opleiding richting Commerciële Economie, Marketing of Communicatie. 
• Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift en een analytisch 

denkvermogen; 
• Leiding gevend vermogen 
• Zowel in teamverband als uitermate zelfstandig kunnen werken  
• Minimaal 5 jaren werkervaring in zowel offline als online marketing; 
• Een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (Duits en/of Spaans is een 

pré).  
• Creativiteit en eigen input  
• Overtuigingskracht om iedereen van het management mee te krijgen in het marketingbeleid; 
• Flexibiliteit, om in te spelen op veranderende situaties in de markt; 
• Organisatietalent, om verschillende projecten tegelijk te beheren; 
• Doortastendheid, om snel beslissingen te kunnen nemen. 
 
Arbeidsvoorwaarden: 
 
• Een prettige werkomgeving met leuke collega’s; 
• Een marktconform salaris; 
• De ruimte voor initiatief en persoonlijke ontwikkeling 
• Dienstverband opbouw: 3 maand – 6 of 12 maand – vast contract; 
• Deelname aan het pensioenplan; 
• Collectiviteitskorting bij Zilveren Kruis Achmea zorgverzekering; 
• 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 
 


