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ETF zoekt een (m/v)     

 

                                           MARKETING- en COMMUNICATIE MEDEWERKER (16-24 UUR/WEEK) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETF Machinefabriek B.V                                
is een dynamische, moderne, onafhankelijke             

organisatie gevestigd in Nederweert.                                                        

Ca. 60 medewerkers vormen ETF Machinefabriek            

en ETF Ride Systems.                                                           

Zij ontwerpen en bouwen aan maatwerk                          

op het gebied van verwerkingsmachines                      

voor de tapijt-, vinyl- en non-woven industrie,          

alsmede aan attracties voor amusements- en 

themaparken. Circa 95% wordt geëxporteerd naar 

Europa, Midden- en Verre Oosten en de USA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door innovatief beleid en het ontwerpen                            
en construeren van doelmatige en werk-                   

besparende installaties heeft ETF zich een 
marktleiderspositie verworven. 

 

 

  
 

ETF Machinefabriek B.V. 
 

P.O. Box 2703, 6030 AA Nederweert, The Netherlands 
Randweg Zuid 11, 6031 SX Nederweert 

Tel. +31 (0)495 677000 
Http://www.etf.nl 

 

Doelstelling van de functie: 
Professionaliseren en centraliseren van de marketing- en PR-activiteiten 
met als doel frequenter en gerichter te communiceren met onze 
doelgroepen. 
 

Functie inhoud: 
• Het intern organiseren van vakbeurzen waaraan ETF deelneemt (ca. 

5-7 per jaar). Dit in overleg met de organiserende branche-
organisaties. 

• Contacten onderhouden en afspraken maken met standbouwer. 
• Huisstijlbewaking. 
• Planning en organisatie van reclame uitingen zoals o.a. advertenties in 

vakbladen, relatiegeschenken, jaarkalender etc. i.s.m. reclamebureau. 
• Het maken van jaarlijkse prijsafspraken met de diverse vakbladen en 

alle daarbij behorende werkzaamheden. 
• Het up-to-date houden en verder professionaliseren van de website. 
• Opstellen en verspreiden van persberichten. 
• Opstellen en begeleiden van nieuwsbrieven naar klanten. 
• Het verzorgen en bijhouden van productbrochures, leaflets etc. 
• Het opstarten en bijhouden van social media kanalen. 
• U rapporteert aan de Sales Director. 

 

ETF vraagt: 
• Opleidingsniveau: HBO werk- en denkniveau. 
• Ervaring in soortgelijke werkzaamheden is een must. 
• Ervaring met moderne media en social networks. 
• Creatief en praktisch ingesteld. 
• Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en 

Engelse taal. Overige talen is een pré. 
• Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken. 
• Flexibele instelling. 
• Bereidheid tot beperkt reizen (beurzen e.d.) 
 

ETF biedt: 
• Een verantwoordelijke, uitdagende en zelfstandige baan in een 

internationaal, veelzijdig en energiek bedrijf dat up-to-date is in zowel 
kennis als in toepassing van technieken. 

• Een afwisselende functie met veel ruimte voor eigen initiatief. 
• Een informele werksfeer met het accent op teamverband en  
   collegialiteit. 
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

Spreekt deze baan u aan? Stuur uw schriftelijke sollicitatie met cv en recente pasfoto aan ETF Machinefabriek B.V.                                                                                         
t.a.v. mevrouw Elianne Brouwers, HR@etf.nl.                                                                                                                                                                                         
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 


