Apex International is een leidende wereldwijde speler in inkt- & lijmdoseersystemen voor de grafische
industrie met het hoofdkantoor in Hapert. Wij zijn een dynamisch & professioneel familiebedrijf met
productielocaties op alle continenten en een verkoopnetwerk in meer dan 80 landen. De grafische markt
kent ons als een trendsetter, waarbij service, kwaliteit & innovatie de kernwaarden zijn.

Als gevolg van onze ambitieuze plannen zijn we voor ons hoofdkantoor in Hapert op zoek naar een

European Marketing Coordinator
Als European Marketing Coordinator zul door strategische en operationele inzet van marketinginstrumenten
leads generen om zichtbaar te blijven voor voormalige en bestaande klanten én om prospects te bereiken.
Taakinhoud:
In deze veelzijdige functie ben je bezig met het maken van analyses zoals sales funnels en de resultaten van
marketingacties. Daarnaast zijn er een groot aantal hands-on taken zoals het voorbereiden en verwerken van
testimonials, whitpapers, editorials en presentaties. Je bent medebepalend voor de manier waarop we dichter
bij de eindgebruiker komen en je werkt aan de vergroting van onze naamsbekendheid. Je bent
verantwoordelijk voor communicatie via Hubspot en vindt veel werkplezier in het organiseren van
(internationale Europese) beurzen, expo’s, webinars, seminars en verkoopbijeenkomsten. Je onderhoudt
contacten met relevante media en blijft op de hoogte van wat er in de markt gebeurt. Je bent een
informatiebron voor collega’s van de andere afdelingen en werktnamen met onze kantenservice.
Functie-eisen:
Wij zoeken we een gemotiveerde en zelfstandig werkende kandidaat met HBO werk- en denkniveau (bijv.
marketing & communicatie). Je bent zowel visueel als denkend en redenerend creatief. Je beheerst de
Nederlandse en Engelse taal uitstekend in spreken, lezen en schrijven. Goede kennis van de Duitste taal is een
pré. Je beschikt over ervaring met online en digitale communicatie. Je hebt eerder evaring opgedaan in B2B, bij
voorkeur in een technische sector. Je bent pro-actief en neemt graag initiaitef. Je bent een ervaren netwerker
met interesse in brede culturele verschillen en je bent in staat om flexibele te nivelleren. Je heb kennis van
/ervaring met de standaard MS Office programma’s. Kennis van met Adobe Suite is een pluspunt. Tot slot ben
je in staat om originele inhoud te schrijven die voldoet aan de bedrijfsnormen of deze zelfs overstijgt.
Ons aanbod:
We bieden je een prima pakket primaire en secundaire arbeidsvoorwoorden binnen een dynamische, platte en
informele organisatie waar jouw inbreng van belang is. Je krijgt grote verantwoordelijkheden in een collegiale
werksfeer. Apex biedt daarnaast goede doorgroeimogelijkheden.
Je kunt je sollicitatie sturen naar Apex Europe B.V., t.a.v. Juriaan Manders via jmanders@apexinternational.com
Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Juriaan Manders
(jmanders@apexinternational.com) of 0497-361111

