Job Title:

Digital Marketeer Benelux

Job ID:

S218

Company:

Bolton Adhesives

Location:

Rotterdam

Industry:

BtB / Bouw- en Installatie Branche

Job Type:

Full-time

Functie:
Als Digital Marketing Specialist word je internationaal verantwoordelijk voor het merk, de producten en
de onlinecommunicatie voor Bolton Professional. Het betreft een nieuwe functie, die tot voorheen in delen
door de andere zes marketing teamleden werd vervuld. Dit betekent dat er mede in samenwerking met
externe bureaus al het nodige gedaan en gepresteerd is. Maar aangezien je de eerste specialist in deze
functie in deze internationale business unit bent, heb je ook veel ruimte voor eigen initiatief. De organisatie
kenmerkt zich door een hoge motivatie en klant- en marketinggerichtheid: en door inspirerend succes. Een
prachtig podium om jezelf en het merk verder te ontwikkelen. Waar mag jij je allemaal mee gaan bemoeien:
Website optimalisatie en promotie, digitale campagnes, content creation en management, social media in
alle kanalen, SEO, SEA, display advertising, performance analyse van digital marketing, research van new
media advertising trends, de customer journey en logisch het managen en coördineren van alle
onlineactiviteiten. Dit doe je als specialist in een hecht team van marketeers en samen met aansprekende
toeleveranciers. Echt een geweldige functie met een groot speelveld, uitstekende tools en budgetten, een
prachtig team en aansprekend A-merk. Reageer vandaag nog!
Opdrachtgever:
Bolton Adhesives (Griffon, Bison, UHU en Airmax) The power of strong brands! Ondernemerschap, passie
en de absolute drive om waarde te creëren voor onze klanten. Wij verbinden door onze product- en
marktkennis, hoogstaande R&D en de toepassingen van vooruitstrevende technologie. Think Global act local
dát is de strategie en daarmee veroveren we de wereld. Actief in 125 landen leveren wij meer dan 200
miljoen producten per jaar. Werken in een internationale omgeving, in een gedreven team van jonge en
ervaren professionals die met veel ambitie willen innoveren. Bolton Adhesives is onderdeel van de Bolton
Group en biedt tal van persoonlijke ontwikkelmogelijkheden. Met Griffon richt Bolton Adhesives Professional
zich op de professionele markt met een sterk onderscheidende strategie. De cultuur is warm, mensgericht
met veel passie en trots voor het merk en de producten. Sterke persoonlijkheden met een open blik en
houding en een motivatie om op respectvolle manier het verschil te maken komen hier het best tot hun
recht.

Sterling & Holmes Direct ~ Executive Search
Rietbaan 8 ~ 2908 LP Capelle aan den IJssel ~ Nederland
+31 85 06 09 878 ~ Email: sterling@sterlingholmes.com ~ www.SterlingHolmes.com

Functie-eisen:
Bachelor/Master (Communicatie, (Digital) Marketing of Media)
Vanaf 2 jaar relevante ervaring
Geweldige interpersoonlijke, presentatie- en communicatieve vaardigheden
Creatief
Commercieel
Ervaren met het leveren van effectieve en innovatieve digitale campagnes en online, sociale media en
website-inhoud.
Goed begrip van webstatistieken, digitale analyse, met de mogelijkheid om gegevens te genereren,
analyseren en interpreteren
Sterk met deadline en het managen van meerdere projecten in diverse lines of business
Uitstekende kennis van Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Instagram, Google, SEO, SEA en SMA.
Good understanding of social media KPIs
Reageer DIRECT, mét cv
Wij ronden deze procedure binnen 4-6 weken af

Contact:

Stefan van der Valk
S.vandervalk@sterlingholmes.com

