Mathys® en Rust-Oleum® zijn sterke verfmerken die behoren tot de groep RPM® International, een groeiende beursgenoteerde
Amerikaanse onderneming. Verkoop en distributie van de verfproducten gebeurt via een uitgebreid netwerk van o.a.
verfgroothandels en distributeurs naar zowel de professionele als consumentenmarkt.
Voor de Europese marketingafdeling van de decoratieve verfproducten Mathys en de industriële producten Rust-Oleum, zijn
we op zoek naar een Trade Marketeer voor onze vestiging te Zelem, nabij Diest.

Trade Marketeer (M/V)
Trade Marketing activiteiten
• Dagelijkse marketing-ondersteuning verlenen aan
Account Managers en Key Accounts
• Het trade marketing jaarplan ontwikkelen en
implementeren ten einde de effectiviteit van ons
dealernetwerk te vergroten
• Ontwikkelen van een trade marketing-visie en deze
visie uitdragen bij klanten en accountmanagement
• Ontwikkel kennis van de strategie van de dealers,
hun positie in de markt
• Pro-actief ontwikkelen van concepten,
activiteiten, initiatieven en aanbevelingen gericht
op het activeren van het verkooppunt (zoals:
accountspecifieke promoties, displays, deelnames
aan trade events). Alles in overleg met Segment
Marketing Managers en Sales Managers
• Organisatie rondom dealer-events, vakbeurzen,
sales meetings
• Het initiëren van mailings richting het
dealernetwerk
• Archiveren en rapporteren van gerealiseerde trade
marketing acties
Overige taken
• Ondersteuning verlenen aan de Segment
Marketing Managers
• Contact onderhouden met leveranciers van
marketingmaterialen en diensten

Functie-eisen
• Studieniveau: Bachelor Marketing
• Minimaal 2 á 3 jaar ervaring in een commerciële
functie
• Internationale oriëntatie
• Commercieel inzicht
• Affiniteit met marketingcommunicatie en grafische
vormgeving
• Uitstekende en overtuigende communicatieve
vaardigheden
• Goed kunnen organiseren, deadline georiënteerd
• Secuur en oog voor detail
• Pro-actief, service-gericht, creatief, gedreven,
zelfstarter
• Talenkennis: Uitstekende uitdrukkingsvaardigheid
in woord en geschrift in het Nederlands Frans en
Engels, spreek- en leesvaardigheid is vereist in het
Duits
• In bezit van Rijbewijs B
• Goede kennis van Microsoft Office en Internet
• Cöoperatieve en collegiale teamplayer
Arbeidsvoorwaarden:
We bieden een uitdagende functie in een
internationale omgeving met voldoende ruimte voor
eigen initiatief en zelfontplooiing. We bieden een
marktconform salaris in verhouding tot je kennis,
ervaring en verantwoordelijkheden.
Interesse?
Stuur je CV en motivatie naar vacature@ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23

3545 Zelem

Belgium

+32(0)13 46 02 00

+32(0)13 46 02 01

