
LIFTING EXPERT GEZOCHT

In Ridderkerk is een mooie plek vrijgekomen in ons marketing team. Samen met je marketing- en salescollega's ben je
verantwoordelijk voor de zichtbaarheid van LGH in de EU en draag je zorg voor de vele projecten die we namens de
marketingafdeling momenteel ontwikkelen.

Laten we ons even voorstellen:
Bij LGH verhuren we lifting equipment. Daar zijn we expert in. Binnen de B2B-markt bieden wij ter huur equipment aan voor grote
hijsklussen. Equipment van grote kwaliteit, maar tegelijkertijd staan we in de markt zeer bekend om onze uitstekende
klantenservice. Dat gebeurt natuurlijk niet zo maar, daar werken we hard aan en we hopen dat jij daaraan mee wilt werken.

Wat ga je doen?
Je rapporteert aan de Marketing Manager en werkt binnen het Marketing Team. Je helpt bij het ontwikkelen en implementeren
van marketingstrategieën om de bedrijfsdoelen te behalen voor zowel LGH als haar zusterbedrijf ROTREX. In samenwerking met
de country Sales Managers (Nederland, Duitsland en België) creëer en implementeer je een jaarlijks sales- en marketing plan.
Uiteindelijk is de rol gericht op twee belangrijke gebieden - lead generatie en verkoopondersteuning om de huurinkomsten te
verhogen. Naast de traditionele marketingactiviteiten, zoals het ontwikkelen van drukwerk en het opzetten van beurzen, zal je
steeds meer bezig zijn met digitale en online communicatie. Je beheert je budget nauwkeurig en werkt samen met het
managementteam om ervoor te zorgen dat alle marketingactiviteiten zijn afgestemd op de zakelijke behoeften.

Je beheert de online activiteiten zoals Analytics en Ads (PPC) en de social mediakanalen (Linkedin, Instagram, Google+ en
Youtube. Daarnaast creëer je content zoals blogs, nieuwsbrieven, presentaties en video's. Ook ga je op een proactieve manier met
de website aan de slag en optimaliseer je deze aan de hand van content, tekst en SEO. Je maakt rapportages en beheert onze
klantdatabases van waaruit je waardevolle informatie om weet te zetten in klantgerichte acties en campagnes. 

Hoe ziet ons team eruit?
Het marketingteam dat we momenteel ook verder uitbreiden met een collega in Duitsland bestaat uit 3 medewerkers (jij in
Ridderkerk, 1 in Engeland en 1 in Duitsland) en een manager (Engeland). Op ons kantoor in Ridderkerk zijn ook collega's van de
binnen- en buitendienst gevestigd, evenals het management, de IT en de afdeling administratie. We verwachten dat je met alle
afdelingen op een prettige manier samen kunt werken, maar uiteraard zal de nadruk van je activiteiten liggen bij je
marketingcollega's. Je marketingcollega's beschikken over hetzelfde takenpakket als jij en jullie vullen elkaar goed aan. Meerdere
keren per week voer je (kort) overleg in het Engels over kansen en lopende projecten.

Wat maakt jou een goede kandidaat?
Allereerst beschik je over de nodige werkervaring met de taken die we hebben beschreven in het stukje 'wat ga je doen?'. Je
beheerst de Nederlandse taal uitstekend in woord en geschrift en spreekt en schrijft Engels op goed niveau. Je kunt goed
organiseren, bent proactief, werkt nauwkeurig en stelt prioriteiten. Je bent ondersteunend aan onze collega's en daarom
verwachten we van je dat je graag samenwerkt en communicatief vaardig bent. Het heeft onze voorkeur wanneer je (enige)
ervaring en affiniteit hebt met technische oplossingen en/of werkervaring hebt binnen de B2B-sector. Je beschikt over een
rijbewijs zodat je ook onze vestigingen in Antwerpen, Essen en Hamburg kunt bezoeken en incidenteel stap je op het vliegtuig
naar de UK. 

Wat bieden wij jou?
Een marktconform salaris, coaching en training, een goed bereikbaar en mooi kantoor in Ridderkerk en prettige collega’s. Bij een
internationaal financieel gezond bedrijf. Ook investeren we in jouw toekomst met behulp van coaching, trainingen en opleidingen.
Tevens bieden we mooie doorgroeimogelijkheden.

Wil je meer weten over ons? 
Kijk rond op onze website en vergeet niet de social mediakanalen op Instagram en LinkedIn te bezoeken. We delen daar ons werk
en bieden je een kijkje in de keuken.

Lijkt het je wat?
Stuur dan je sollicitatiebrief en CV z.s.m. naar jobs@lgh.eu en richt deze aan Lee Williams.
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