Gemco Cast Metal Technology is een internationaal advies-, ingenieurs- en projectmanagementbureau voor de gieterij-industrie. De missie van Gemco is om projecten te ontwikkelen die onze
klanten in staat stellen succesvol te zijn en om duurzame gietmetaalfaciliteiten te realiseren met een
zo laag mogelijke ecologische voetafdruk en minimale impact op het milieu.
Met 50 professionals en 45 jaar ervaring en met kantoren in Nederland, Duitsland, Polen, Mexico,
China en Rusland, biedt Gemco op maat gemaakte oplossingen voor de specifieke behoeften van haar
klanten.
Gemco biedt een uitdagende omgeving voor onze professional met als doel de ontwikkeling van jouw
talenten en vaardigheden te maximaliseren.
Wij vinden een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid voor taken en persoonlijke vrijheid om
deze op je eigen manier te realiseren belangrijk om die doelen te bereiken.
Gemco groeit en daarom moeten ook haar marketing- en communicatieactiviteiten groeien. We zijn
op zoek naar een ambitieuze professional die met ons samenwerkt om de strategieën die we hebben
uitgezet te realiseren. Wij zoeken een

Marketing en Communication Professional
Enkele jaren ervaring
Minimum 28 - tot 40 uur / week
Wil je groeien in een ambitieuze en persoonlijke organisatie? Ben je overtuigd van de kracht van
storytelling, content marketing en nieuwe onlinekanalen? Zoek jij uitdaging, ruimte en
eindverantwoordelijkheid in je werk?
De wereld en ons werkgebied zijn voortdurend in ontwikkeling. De manier waarop we marketing en
communicatie bedrijven moet daarin mee. We houden ervan om voorop te lopen en dat willen we
blijven doen. Daarvoor moeten we vooral meer en beter gebruik maken van online mogelijkheden en
social Media. We willen dat iedereen in ons werkgebied maar ook daarbuiten weet wat we kunnen,
wat we te bieden hebben, overal. We willen online contact met klanten, met partners (leveranciers),
met – nieuwe - medewerkers.
Functie
Je komt als versterking van de huidige marketing & communications manager, samen zullen jullie de
marketingstrategie van Gemco verder bedenken, bepalen en uitvoeren. In overleg met het
internationaal opererende Sales-team, zal de route worden bepaald. Door de marketingstrategie
verder te professionaliseren kunnen wij Gemco zo naar de volgende stap brengen. Marketing kan
leads die zij genereren d.m.v. direct marketing, website bezoek etc. doorzetten naar sales.
•
•
•
•

Market positionering & doelgroep bepalen;
Ontwikkelen van de marketingstrategie en deze vervolgens uitwerken en uitvoeren;
Organisatie van beurzen en seminars (je kan als je dit wil ook mee naar buitenlandse
beurzen);
Het schrijven van teksten voor website, brochures, nieuwsbrieven, blogs en andere
marketinginstrumenten;
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•
•
•
•
•
•

Het ontwikkelen en verspreiden van video-content m.b.t. producten en noviteiten, zoals o.a.
webinars of podcasts;
Signaleren van trends en ontwikkelingen in de markt en hierop inspelen;
Search Engine Optimalisatie; het verder optimaliseren van het website verkeer en leads
doorzetten naar Sales;
Onderhouden en optimaliseren van de website;
Het ontwikkelen en versturen van nieuwsbrieven en advertenties;
Verdere ontwikkeling en inzet van social media;

Wat je gaat doen
Je gaat samen met ons team werken aan het versterken van de marketing en communicatie van
Gemco. Je gaat in eerste instantie de social media strategie vormgeven en uitvoeren. Je creëert
content en toont maandelijks de voortgang op social media van onze projecten, nieuwe activiteiten,
zowel medewerkers als klanten/relaties . Je plant, schrijft en plaatst relevante content voor de social
media kanalen. Met Sales en Management bepaal je waar de focus van de social media posts op moet
liggen.
Je helpt bij het optimaliseren van onze vindbaarheid/zichtbaarheid door SEO en analytics en Leads
generen. (inbound marketing)
Daarnaast heb je volop kansen om je functie, je werkzaamheden en jezelf (nog) verder te
ontwikkelen. We staan op beurzen en nemen deel aan congressen en seminars in Duitsland, China, de
VS, Mexico, Spanje, Polen en Rusland. We adverteren en publiceren internationaal in vaktijdschriften.
We maken newsletters, we sturen mailings, we hebben een website met eigen CMS, we maken
animaties, we zijn actief op LinkedIn en overwegen webinars. We doen alles wat je mag verwachten
van een internationaal actief bedrijf.
Wie ben jij?
• Marcom talent, HBO/WO (online)marketing/communicatie
• 2-5 jaar relevante werkervaring
• Creatief en initiatiefrijk
• Je houdt van sociale media en hebt oog voor nieuwe social media ontwikkelingen en trends,
(online) marketing, communicatie
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift, iedere
andere taal kan een asset zijn.
• Bekend met Office, CRM systemen, SEO en SEA.
• Een teamspeler met organiserend karakter maar ook in staat heel zelfstandig te kunnen
werken
• Enthousiast, proactief, creatief, en “thinking outside the box“
Wat bieden wij?
• Je werkt met ervaren medewerkers op het gebied van (internationale) marketing- en
communicatie, en sales. We betrekken je bij onze werkzaamheden.
• De tijd en ruimte om onze branche te leren kennen, je te laten inspireren door ons vakgebied
en het internationale karakter en vooral ruimte voor jou, je ideeën en ambities
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•
•
•
•
•

Een werkplek op ons kantoor te Son en de mogelijkheid om thuis te werken, in overleg
Een grote mate van onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid
Uitstekende arbeidsvoorwaarden
Een gezond familiebedrijf met een ambitieus management
Internationale cultuur en open werksfeer

Maak een afspraak, vraag ons wat je weten wil en leer ons kennen!
Informatie
Voor meer informatie over deze functie en ons bedrijf kun je contact opnemen met Kitty Eman,
Manager Marketing & Communicatie, of met Monique Westendorp, HR Manager. Zij zijn telefonisch
te bereiken op 040-2643607.
Of kijk op onze website www.gemco.nl of kijk op YouTube voor een visuele presentatie over wie wij
zijn en wat wij doen: https://www.youtube.com/watch?v=R_eI9toJe0c of met een animatie:
https://www.youtube.com/watch?v=x0uph9qTpjU
Solliciteren
Stuur je sollicitatie (motivatie en cv) per email naar monique.westendorp@gemco.nl.
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