
Draag bij aan een modern bedrijfsimago en werk succesvol samen met productmanagement en 
sales. Breng uw creativiteit naar het ontwerp van klassieke en digitale marketingactiviteiten 
en overtuig onze klanten. Samen succesvol - met moderne marketingtools, een sterk team en je 
hele persoonlijkheid.

Jouw taken
• Je fungeert als tussenpersoon tussen centrale marketing en productmanagement, evenals de verkoop- 

 (en een deel marketing) teams in de nationale vestigingen

• Naast het aanpassen van bestaande en in ontwikkeling zijnde nieuwe land-, product- en doelgroep specifi eke  

 marketingconcepten, stuur je grensoverschrijdende marketingactiviteiten (online en o�  ine) aan en ondersteun  

 je de nationale bedrijven bij de planning, coördinatie, implementatie en evaluatie van marketingcampagnes  

 zoals beursdeelname, trainingen en evenementen.

• Ontwerp, ontwikkeling van geprinte en online advertentiematerialen en aanpassing hiervan voor de 

 respectievelijke landen

• Je identifi ceert en optimaliseert ook de prestaties van de sociale mediakanalen, evenals de SEO- en 

 SEA-maatregelen.

• Je bent verantwoordelijk voor het naleven van het jaarlijkse budget, controleert de externe dienstverleners en  

 zorgt voor een regelmatige uitwisseling tussen de verantwoordelijken in de landen en op het hoofdkantoor.

Jouw profi el
• Jij hebt een afgeronde hbo-opleiding met de focus op marketing, communicatie en/of media. 

• Jij hebt relevante werkervaring in een internationale marketingomgeving, bij voorkeur met de focus 

 op B2B marketing

• Jij hebt plezier in creatief werk en verhalen vertellen, maar je hebt ook een goed gevoel voor taal en design

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en geschrift, andere 

 talenkennis is een pre

• Jij denkt en handelt strategisch, resultaatgericht en ondernemend 

• Jij bent zelfverzekerd, hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en hebt een hands-on-mentaliteit

Wij bieden
Als middelgroot bedrijf is Botament al drie decennia succesvol in de markt. We hebben een vlakke hiërarchie,

korte lijnen, een snelle besluitvorming en grote ontwerpvrijheid.  Onze medewerkers profi teren van individuele 

ontwikkelingsmogelijkheden, de zekerheid van een winstgevende onderneming en aantrekkelijke aanvullende 

voorwaarden. Je wordt ondersteund door een ruimdenkend en betrokken verkoopteam.

Solliciteer bij Botament! 
Wij zien je sollicitatiegraag tegemoet (motivatiebrief, curriculum vitae en getuigschriften). 
Graag per mail sturen naar aangegeven mail onder referentie DE-202103-MSI.

Contactpersoon

Botament Systembausto� e GmbH 
Frau Nicole Idczak 
Am Kruppwald 1 • 46238 Bottrop 
karriere@botament.de

Over Botament
Als onderneming binnen de 
MC-Bouwchemie Groep zijn wij leverancier 
van producten en productsystemen voor 
nieuwbouw en renovatie. 
Van innovatieve gebouwafdichting tot klas-
sieke vloertechnologie en de verschillende 
producten voor het leggen van tegels tot 
veilige systemen voor natte ruimtes - 
Botament biedt al bijna 30 jaar een uitge-
breide combinatie van echte probleemo-
plossingen die uniek is binnen de branche. 
Tot onze klanten behoren niet alleen 
vakmensen uit de branche, speciaalzaken, 
architecten en planners, maar ook particulie-
re en openbare bouwbedrijven.

Marketing Manager  (m/v/d)
Internationale Marketing

Bouwmaterialen 
voor 
professionals


