
 

 

 
 

Marketing Executive (ca. 24 uur) 

Marketing medewerker die aan de slag wil in een veelzijdige en verantwoordelijke functie 
uniek product – klein team - ondernemend 

 
Wie zijn wij? 
ProCleanroom is gespecialiseerd in het ontwerpen, fabriceren, installeren en valideren van innovatieve modulaire cleanrooms en 
flowkast oplossingen. Onze producten vinden met name toepassing in de High Tech industrie, bij Universiteiten en 
onderzoekinstellingen, voornamelijk in de BeNeLux. Wij zoeken per direct een Marketing Executive om onze groeiplannen mee 
vorm te geven. Kom jij ons team versterken? 
 
Functieprofiel 
In deze zelfstandige functie ben je verantwoordelijk voor het initiëren en uitvoeren van alle voorkomende marketingactiviteiten. 
 
Wat ga je doen? 

• Je bent verantwoordelijk voor alle marketingactiviteiten (offline & online) met het marketingplan als basis. 
• Je houdt je bezig met het opzetten van nieuwsbrief campagnes, opmaken en versturen van bijbehorende 

nieuwsbrieven. 
• Pro actief bijhouden en aanvullen van website content (nieuws, case studies, etc.) en SEO activiteiten. 
• Pro actief bijhouden van social media pagina’s (Twitter, Facebook, LinkedIn). 
• Het opmaken en introduceren van nieuwe brochures in samenwerking met ons reclamebureau. 

 
Wie ben jij? 

• Je hebt een afgeronde commerciële HBO opleiding. 
• Je hebt >2 jaar relevante werkervaring 
• Je hebt bij voorkeur ervaring met Adobe Creative Suite (CC) programma’s: In-Design, Photoshop en Illustrator 
• Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden. 
• Je hebt affiniteit met de high tech markt, de producten en oplossingen. 
• Je bent handig met social media. 
• Je bent pro actief en enthousiast 

 
Wat bieden wij? 

• Uitdagende, zelfstandige en veelzijdige functie in een dynamische werkomgeving.  
• Marktconform salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden. 
• Interne- en externe opleiding en training. 
• Prima voorzieningen en informele werksfeer in een klein team.  

 
Enthousiast? 
Voor meer informatie of een oriënterend  gesprek, neem contact op met Niels Ferguson. 
 
niels.ferguson@procleanroom.com -  040-2046931 - 06-41184828 -  www.procleanroom.com 
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