
Senior Marketeer – ‘s-Hertogenbosch 
Een ervaren marketingtalent met een hands-on mentaliteit! 

Dit ben jij 

Je krijgt energie van het uitwerken en opzetten van een marketing en operationeel plan 
waarmee zichtbare marketing doelen wordt gerealiseerd. Daarnaast weet je met jouw 
plannen perfect aan te sluiten bij de commerciële doelen die Hager Nederland en de Hager 
Group nu en in de toekomst heeft. Met jouw kennis weet je het niveau van het marketing 
team te verhogen en je vindt het leuk om het team verder te ontwikkelen. 

Dit ga je doen 

Samen met de Manager Marketmanagement weet je de visie op marketing vorm te geven. 
Je weet jouw drie marketingcollega’s mee te nemen in je verhaal en loopt voorop in de 
uitvoering hiervan. Je zult met jouw plannen aansluiten bij de andere afdelingen en onze 
processen. 

Jouw uitdagingen: 

o Opzetten van een operationeel marketingplan;
o Het functioneel aansturen van je marketingcollega’s;
o Het ontwikkelen een end-to-end klantreis die zich richt op de diffuse

marktbenadering;
o Werken met CRM en Eloqua in de marketingprocessen;
o Het uitvoeren van marketingactiviteiten op basis van de marktbehoefte waarbij

brandpositioning een belangrijke rol heeft;
o Meten en analyseren van marketingactiviteiten om er voor te zorgen dat processen

verbeterd kunnen worden;
o Met jouw specialisme en de combinatie van de juiste marketingtools weet jij de

product-marktcombinatie onder de aandacht te brengen;
o Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor de positionering van onze

producten & oplossingen in de markt.

Onze Senior Marketeer (in een notendop): 

o Jij hebt een afgeronde HBO-opleiding in de richting van Marketing/commercie;
o Jij hebt 5 jaar relevante werkervaring op tactisch & strategisch niveau en wilt je graag

verder ontwikkelen;
o Je hebt affiniteit met techniek;
o Jij bent helemaal op de hoogte van relevante digitale marketingtools en trends en

houdt je kennis graag up-to-date;
o Je hebt ervaring in projectmanagement;
o Je hebt een hands-on mentaliteit: je denkt mee en bepaalt strategie maar bent ook in

de uitvoering hiervan betrokken;
o Jij bent innovatief, klantgericht, resultaatgericht en weet een duidelijke visie te

ontwikkelen en over te brengen.



Daarom wil je bij Hager werken 

Hager is een professioneel, internationaal bedrijf met een informele cultuur. Dat betekent dat 
we veel aandacht hebben voor jouw persoonlijke ontwikkeling en geloven in een goede 
balans tussen werk en privé.  

Hoe zie je dat terug? 

• Het salaris is uitstekend

• Er tussenuit? Je krijgt 40 vakantiedagen

• Onze werktijden zijn flexibel

• We dragen bij aan je pensioenpremie

• We hebben een collectieve zorgverzekering

• Successen worden beloond met een variabele prestatiebeloning

Solliciteren doe je zo 

Ben je enthousiast geworden? Mooi! Stuur je CV naar hrm@hager.nl 

Heb je vragen of wil je meer informatie hebben? Neem dan contact op met Jennifer Artiss 
(HRM)via 073-711 02 41. 

Over Hager:  
Hager is onderdeel van de internationale Hager Group, een onafhankelijk familiebedrijf en één 
van de wereldwijd leidende fabrikanten in de elektro-industrie met een omzet van zo’n 2,19 
miljard euro. Hager Group heeft haar productielocaties gevestigd in 24 landen en haar 
klantenbestand is verspreid over meer dan 120 landen. De Hager Group telt zo’n 11.500 
medewerkers.   
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