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Marketing en Communicatie Coördinator 
Venray – afdeling Sales 

    

 

Ben jij een expert op het gebied van marketing en communicatie en 
gefascineerd door social media en op de hoogte van de allerlaatste 
marketing- en communicatietrends? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

 

Wat ga je doen? 

 Opstellen, beheren en sturing geven aan het marketingplan; 

 Versterken van de positionering van Inther in verschillende marktsegmenten; 

 Branden van het merk Inther richting potentiële klanten en toekomstige medewerkers; 

 Verantwoordelijk voor de interne en externe communicatiestroom; 

 Organiseren van beurzen en evenementen; 

 Bedenken en realiseren van campagnes en reclame-uitingen; 

 Vormgeven, bewaken en continu ontwikkelen van de huisstijl; 

 Beheren en optimaliseren van de content van de website en overige onlinekanalen en 
bedenken van wervende bedrijfspresentaties; 

 Opzetten, uitvoeren en evalueren van marktonderzoeken en van promotie- en 
actieplannen; 

 Contacten onderhouden met externe partijen op het gebied van marketing en 
communicatie; 

 Bewaken van het budget; 

 

Functie-eisen 

 Afgeronde HBO-opleiding richting Marketing en/of Communicatie; 

 Minimaal 5 jaar relevante ervaring in een soortgelijke functie; 

 Kennis van en ervaring met Social Media, Adobe Creative Suite (InDesign, Photoshop en 
Illustrator) en MS Office; 

 Ondernemend, creatief, secuur en oog voor detail; 

 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

mailto:jobs@inthergroup.com
mailto:jobs@inthergroup.com?subject=Sollicitatie Eplan Engineer
https://www.linkedin.com/company/inther-group
https://www.youtube.com/user/IntherGroup
https://plus.google.com/+Inthergroup


 

 

Internationale system integrator van logistieke automatiseringssystemen. 

‘’Improve your intralogistics.’’ 

 

   

                Inther Logistics Engineering B.V. | Tel. +31 478 502 575 | jobs@inthergroup.com | www.inthergroup.com  

 

Het team 

Als Marketing en Communicatie Coördinator maak je deel uit van het Sales team en bied je 
ondersteuning aan diverse afdelingen binnen onze organisatie. Daarnaast is samenwerken binnen 
deze functie erg belangrijk. Je coacht en geeft leiding aan onze Marketing en Communicatie 
Medewerker. De beste worden in de markt doe je namelijk niet alleen.  

 

Over Inther 

Inther is niet zo maar een bedrijf. Inther Logistics Engineering BV te Venray is een system integrator 
van logistieke automatiseringssystemen. Wij zijn trots om wereldwijd logistieke projecten te 
realiseren waarbij we complete distributiecentra en magazijnen inrichten. Hierbij speelt de door 
Inther ontwikkelde automatiseringssuite (Inther LC) steeds een centrale rol.  

Werken bij Inther is werken met professionele collega's aan innovatieve, logistieke oplossingen in 
een informele omgeving met veel vrijheid. Teamwork staat daarbij altijd centraal, net als de passie 
voor techniek. 

Inther biedt zowel goede primaire- als secundaire arbeidsvoorwaarden; waaronder een 
uitstekende pensioenregeling en deelname aan een collectieve ziektekostenverzekering. 
Bovendien hebben we wekelijkse borrels aan onze eigen bar, legendarische Inther-feesten en de 
leukste teamactiviteiten!  

Binnen de afdeling krijg je veel ruimte voor jouw kennis, vakmanschap en ideeën. Wij dagen je uit 
om out-of-the-box te denken en het beste uit jezelf naar boven te halen, niet alleen voor jezelf 
maar ook voor het team. Bij ons vind je geen formele toestanden en hokjesdenken maar ruimte 
voor kennisdeling en toffe ideeën. 

Buiten dat is Inther altijd op zoek naar talent. Wij besteden veel aandacht aan uiteenlopende 
ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden voor ambitieuze afstudeerders, vakspecialisten en 
aankomende projectleiders.   

Al zin om een Intheraar in spé te worden?! Stuur jouw CV met enthousiaste motivatie naar 
jobs@inthergroup.com. 

 

 

 SOLLICITEER NU! 
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