
 

Vacature 
(Online) Marketeer (M/V) - 24 tot 40 uur p/w)  
 

 

Wil jij werken aan hoogwaardige producten bij een gezonde, groeiende en 

toonaangevende organisatie? Ben jij opgeleid als (Online) Marketeer of heb jij 

ervaring als (Online) Marketing medewerker en ben je op zoek naar een plek 

waarin je jezelf kunt blijven ontwikkelen? Dan ben je bij Elpress in Boxmeer aan 

het juiste adres. Voor een afwisselende en uitdagende functie zijn wij namelijk 

op zoek naar een nieuwsgierige (Online) Marketeer met oog voor detail. Herken 

jij je in dit plaatje? Aarzel dan geen moment en neem direct contact op! 

 

Organisatie 

Elpress is dé toonaangevende producent op het gebied van industriële hygiëne. De focus 

ligt op het leveren van totaaloplossingen: klantgerichte reinigingssystemen, die op 

vakkundige wijze geïntegreerd worden in het bedrijfsproces. Door processen te 

vereenvoudigen en kennis te delen, kunnen we met een compleet productenpakket 

waarde toevoegen voor de klant. Deze klanten zijn vaak internationale en 

toonaangevende organisaties in de voedingsmiddelenindustrie, land- en tuinbouw en de 

zorg. 

 

Bedrijfscultuur 

Vanuit ons vernieuwde hoofdkantoor in Boxmeer wordt een internationale markt bediend, 

waardoor er een dynamische cultuur heerst. Door de diversiteit in ons personeelsbestand 

voelt eenieder zich bij dit familiebedrijf snel thuis. Innovatie en kwaliteit zijn de 

succesfactoren van Elpress, dit zie je dan ook direct terug in de cultuur van het bedrijf. 

Er wordt hard gewerkt om voorop te blijven lopen in de markt, maar ook plezier neemt 

een belangrijke plaats in binnen de organisatie. Elpress is een gezonde en hechte 

organisatie met veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. 

 

Functieomschrijving:  

In de rol van Online Marketeer sta je aan de basis van het marketingbeleid van Elpress. 

Voor het grootste gedeelte zal jij je bezig houden met de groei en verbetering van de 

online kanalen. Ook bedenk je creatieve marketingacties die bijdragen aan 

merknaamverbetering en nieuwe conversies. Content creatie en marketing automation 

spelen hierbij een belangrijke rol.  

 

Daarnaast zullen er verschillende DTP opdrachten voorbij komen. Denk hierbij aan het 

verzorgen van brochures, actiefolders, (online) advertenties maar bijvoorbeeld ook de 

volledige content-verzorging van het Elpress magazine “Foodnotes”. Hiervoor werk je 

met systemen als Photoshop en InDesign.  

 

Ook organiseer je de jaarlijkse beursdeelnames van a tot z, maak je campagnes over 

‘successtory’s’ bij klanten en creëer én distribueer je dit op de website. 

 

Al met al een veelzijdige functie, waarin je veel verantwoordelijkheid krijgt. Daarnaast is 

er vanuit deze functie de ruimte om je nog verder te ontwikkelen als marketing en 

communicatie specialist binnen Elpress. 



Functie eisen:  

Om in aanmerking te komen voor deze vacature, zal je moeten voldoen aan een aantal 

functie eisen. Zo heb je minimaal een afgeronde HBO opleiding, en ervaring in een 

soortgelijke Marketing functie. Daarnaast herken jij jezelf in onderstaande punten: 

 

• Je bent communicatief zeer vaardig en taalkundig en schrijfvaardig sterk (zowel in de 

Nederlandse als Engelse taal)  

• Je hebt ervaring met het schrijven van content en online marketing campagnes.  

• Je weet op creatieve en commerciële wijze uitvoering te geven aan jouw taken  

• Je zorgt ervoor dat je altijd op de hoogte bent en blijft van de nieuwste ontwikkelingen 

op (online) marketing gebied en weet dit op creatieve wijze in te zetten voor Elpress  

• Je bent een teamplayer die initiatief neemt en accuraat werkt  

• Je hebt ervaring met en kennis van Adobe Creative Suite  

• Affiniteit met techniek is een pré  

 

Arbeidsvoorwaarden  

Elpress biedt, naast deze te gekke werkplek en functie, een mooie basis om je als 

Marketeer te ontwikkelen binnen een professionele organisatie. In deze functie neem je 

plaats achter een moderne werkplek, voorzien van alle programma’s die je als goede 

marketeer nodig hebt! Daarnaast biedt Elpress goede primaire en secundaire 

arbeidsvoorwaarden in lijn met je ervaring. Flexibele werktijden en thuiswerken behoort 

tot de mogelijkheden. 

 

Bij interesse kunt u contact opnemen met:  

 

Elpress BV  

Mariëlle Voss – afd. HRM  

Telefoonnummer: 06 30 12 74 22  

Email: hrm@elpress.nl 


