
 

 

 

Afdeling: Marketing 

Functienaam: Marketing Coördinator 

Functie: 40 uur/wk 

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 

Marketing Coördinator 

Fulltime 

Organisatie 

Je rapporteert aan de Marketing Communicatie Manager 

Functie-inhoud 

Ben je op zoek naar een veelzijdige functie binnen het marketing vak met veel eigen verantwoordelijkheden? 
Solliciteer dan direct op deze functie en kom ons marketingteam versterken. In deze rol ben je 
verantwoordelijk voor het coördineren van diverse uiteenlopende projecten. Het is wenselijk dat je meerdere 
marketing disciplines kent, zowel online als offline. Je werkt ook samen met andere afdelingen zoals product 
management en sales en bent een onmisbaar aanspreekpunt.  

Je bent een aanpakker en bent gewend om te werken met deadlines, uitdagende targets en ad-hoc activiteiten. 
Jij kunt snel schakelen tussen verschillende projecten, zonder de juiste prioriteiten uit het oog te verliezen. 
Jouw rol stopt niet bij het uitrollen en coördineren van de activiteiten. Je analyseert en rapporteert de 
resultaten van je inspanningen en formuleert conclusies en actiepunten naar aanleiding hiervan om de 
effectiviteit en efficiëntie verder te vergroten. Daarnaast ondersteun je de marketingmanager bij diverse 
marketinginitiatieven. Kortom, de ideale combinatie tussen uitvoerende werkzaamheden, 
marketingcoördinatie en procesoptimalisatie.   

Opleiding en ervaring 

- HBO werk- en denkniveau in de richting van marketing, communicatie of een andere relevante 
richting 

- Ca. 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie (bij voorkeur B2B in een technische omgeving)   
- Resultaat-gedreven en kwaliteitsgericht 
- Projectmanagement en/of planningsvaardigheden   
- Zelfstandig, stressbestendig, flexibel en secuur   
- Accuraat, gestructureerd en pragmatisch 
- Sterke communicatieve vaardigheden, analytische vaardigheden en probleemoplossend 

vermogen    
- Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal 



- Ja kan je moeiteloos verplaatsen in de verschillende doelgroepen zoals wederverkopers en 
eindgebruikers van onze producten 

- Affiniteit met online marketing 
- Affiniteit met techniek 
- Kennis van CMS systemen is een pré 

Wat hebben we te bieden 

- Een prettige werkomgeving met leuke collega’s 
- Een marktconform salaris dat past bij jouw opleiding en werkervaring 
- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden 
- Reiskostenvergoeding 
- 25 vakantiedagen  
- Deelname aan pensioenplan 
- Uitzicht op een vast dienstverband 

Is deze baan jou op het lijf geschreven? 

Mail dan je motivatiebrief met CV naar Euroboor. Voor meer informatie over deze vacature of de 
sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Loes Schut, HR & Office Manager, telefonisch te bereiken op 
079 – 20 20 011 of per mail; l.schut@euroboor.com  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 


