
Keiser BV in Grubbenvorst is leverancier van hoogwaardige fitness- en revalidatieapparatuur in de
Benelux en Duitsland. Onze klanten zijn personal trainers, fitnessclubs, (fysio)therapeuten,
consumenten en topsportclubs. 
Het team bestaat momenteel uit 24 medewerkers verdeeld over onze Nederlandse en Duitse
entiteit. Wegens aanhoudende groei en stevige ambities zijn wij per direct op zoek naar een
Marketing Medewerker.

Wat vragen wij?
Je bent een creatieve en ondernemende team player, liefst met affiniteit met sport. Kennis van
Duitse en Engelse taal is vereist. Basiskennis van InDesign en Photoshop is een vereiste, kennis
van WordPress is een pré. Ook als je net bent afgestudeerd (HBO Communicatie of vergelijkbaar)
mag je zeker reageren.

Een leuke, uitdagende functie waarin je veel verantwoordelijkheid krijgt 
Een informele, maar professionele omgeving
Een betrokken team dat in drukke tijden de klus samen klaart
Werken met topproducten voor topklanten 
De mogelijkheid om gratis te sporten
Een groeiende organisatie
Een fijn team en af en toe leuke uitjes
Een mooi salaris in lijn met functie, leeftijd, ervaring en opleiding 
Telefoon en laptop

VACATURE
ONLINE EN OFFLINE MARKETING

SPECIALIST
Wie zijn wij?

Dit worden je verantwoordelijkheden: 
Ontwikkelen van online en offline campagnes en monitoren van resultaten;
Het ontwerpen van diverse offline en online marketing uitingen in Photoshop en InDesign;
Beheren van online en offline contentplatforms om ranking en conversies te verbeteren; 
Organiseren van evenementen en beursdeelnames, aanspreekpunt voor professionele
netwerken en platforms;
Opzetten en uitrollen e-mailmarketing;
Ontwikkelen en opzetten ambassadeurschap topsporters/BN’ers;
Interne communicatie.

Wat bieden wij?

Ben jij degene die wij zoeken? Stuur dan je motivatie én CV naar:
Maud Vullings | Manager Marketing | maud@keiserNL.com

 (fulltime)

Wat ga je doen?
In deze functie help je mee met de uitvoering van de Social Media strategie en het plan
Optimalisatie Vindbaarheid. Ook heb je een rol in het uitrollen van e-mailmarketing. Je beheert
diverse social media kanalen en zorgt voor het genereren en optimaliseren van kwalitatieve
content. Je bent betrokken bij het organiseren van events zoals beurzen, congressen en
cursussen. Daarnaast voer je diverse taken uit zoals beheer van marketing materialen, beheer
van databases en verzorgen van nieuwsbrieven. Je werkt hierbij nauw samen met zowel de
collega’s op kantoor als de accountmanagers in Nederland en Duitsland.
Het doel is de verkoopresultaten van Keiser te vergroten. Hiervoor gebruik je een brede range
van offline en online platforms en middelen. Met de Marketing Manager werk je aan het hele
traject, van strategie tot eindproduct.

Deze functie is een mooie kans voor een ondernemend en creatief ingesteld persoon die
zelfstandig en organisatorisch sterk is.


