ista Nederland B.V. is een van de leidende bedrijven op het gebied van verbruiksmeting en het verbruiksafhankelijk
afrekenen van energie en water in complexen met een collectieve cv-installatie of duurzame energieoplossing. Als
marktleider blijven wij ons ontwikkelen als meest vooraanstaande dienstverlener om duurzaamheid ten aanzien van
energiebronnen te stimuleren. Meer dan 5.500 medewerkers in 21 landen en 90 medewerkers op ons kantoor in
Schiedam delen onze passie voor innovatie en duurzaamheid. De medewerkers van ista Nederland B.V. werken mee
aan een duurzame toekomst. Voor henzelf, voor hun klanten en voor het milieu. Wil jij daar deel van uitmaken?
Solliciteer dan nu op de vacature van

Marketing Medewerker
Jouw verantwoordelijkheden:

Jouw profiel:

▪

Om succesvol te kunnen zijn in deze boeiende functie is
het van belang dat je beschikt over:

▪
▪
▪
▪
▪

Opstellen en actief uitvoeren van een digitale
marketingstrategie
Ondersteunen van de commerciële afdelingen
middels marketingactiviteiten;
Aansturen van productmarketing qua vormgeving en
boodschap;
Organiseren van evenementen, zoals themadagen
en beurzen;
Analyseren marktgegevens en het uitvoeren van
marktonderzoek;
Deelnemen aan branche activiteiten.

▪
▪
▪
▪

Een afgeronde relevante HBO opleiding, op het
gebied van marketing;
Minimaal 5 jaar werkervaring in een marketingpositie;
Een duidelijke visie op marketing en goed op de
hoogte van wat er speelt op marketinggebied;
Fulltime beschikbaar.

Jij bent:
▪
▪
▪
▪

Zelfstandig, loyaal & creatief;
Iemand met commercieel inzicht, organisatietalent
& uitstekende communicatieve vaardigheden;
Iemand met een kwaliteits- & klantgerichte
proactieve werkhouding;
Een prettige collega.

Ons aanbod:
Wij bieden jou een afwisselende functie in een succesvol en groeiend bedrijf. ista Nederland is volop in beweging.
Voor jou biedt dat kansen om je talenten te ontplooien, om verder te kijken dan je eigen werkzaamheden, mee te
denken in het proces en zodoende je steentje bij te dragen aan het verdere succes van jezelf en van ista.

Interesse?
Dan zien we je sollicitatie, voorzien van CV én motivatiebrief, graag per mail tegemoet!
Voor nadere informatie kun je terecht bij:
ista Nederland B.V.
Noortje Snijders ▪ HR
Nieuwpoortweg 11 ▪ 3125 AP Schiedam
humanresources@ista.nl

