
 
 
 

Marketing Manager 
 

Interesse in deze job?  
Solliciteren kan t.e.m. 31 april. 

 

Job omschrijving 
Als Marketing Manager rapporteer je rechtstreeks aan de Sales Director. Je staat mee 
aan de basis van onze marketingstrategie en verzekert de concretisering hiervan aan de 
hand van een marketingbeleid. 
 
Je takenpakket 

• Zet een marketingstrategie (plan – missie – visie) op en bewaakt het. 
• Beheert het marketingbudget. 
• Zet marketingcampagnes (inclusief sociale media) op en volgt ze op. 
• Organiseert evenementen, staat zelf garant voor een perfecte operationele 

uitvoering.  
• Ondersteunt de verkoopafdeling door het nodige materiaal ter beschikking te 

stellen (brochures, folders, fiches, …). 
• Bewaakt het merk en verbetert de naamsbekendheid. 
• Ondersteunt het bestuur in communicatie (e.g. corporate presentaties, ...). 
• Vertegenwoordigt de onderneming extern en intern (e.g. events, pers, …).  
• Behandelt projecten zoals daar zijn, de vernieuwing van onze website en online 

klantenzone. 
• Doet aan marktonderzoek en concurrentieanalyse. 

 
Je profiel 

• Ervaring op het gebied van commerciële communicatie die gericht is op zowel 
activatie van prospects als wel op de bestaande klantenbase (conversie, loyalty, 
retentie & development). 

• Klantgerichte en commerciële houding. 
• Nederlands en Engels in woord en geschrift is een must, enige kennis van Frans 

en Duits is een meerwaarde. 
• Uitstekende communicatie- en presentatievaardigheden (Word, PowerPoint en 

design tool skills zoals: Adobe XD, Illustrator, Photoshop of Canva)  
• Kennis van digitale marketingtechnieken (SEO, social media, emailmarketing, 

etc.) 
• Interesse in event -/ projectmanagement en eventlogistiek 

 
Vaardigheden 

• Creatief 
• Hands-on mentaliteit 
• Flexibel en hulpvaardig 



 
 
 

• Eerlijkheid, betrouwbaarheid, loyaal 
• Analytisch en dynamisch 
• Besluitvaardig en een competitieve instelling 

 
e-power®: the power of energy solutions 
e-power is de grootste Benelux producent van kleine en middelgrote 
stroomaggregaten. Twee kernwaarden liggen aan de basis van ons succes: het 
voortdurende streven naar klanttevredenheid en het leveren van topkwaliteit. 
Klanten kennen e-power als dé referentie voor kwaliteit in stroomoplossingen. We 
ontwerpen en produceren onze generatoren zelf in Nieuwerkerken, Limburg, en leveren 
ze in meer dan 60 landen wereldwijd via internationale B2B partners. e-power werkt 
hard aan milieuvriendelijke oplossingen, bijvoorbeeld op waterstof, en legt daarmee de 
basis voor een duurzame generatorenmarkt. 
 
Je werkomgeving 
Bij e-power word je van dag één ondergedompeld in een dynamische werkomgeving, 
waarin je meebouwt aan innovatieve stroomoplossingen, waar teamspirit centraal staat 
onder de hashtag #wepower, en waar je waardering krijgt voor betrokkenheid en zin 
voor initiatief.  
 
Jouw voordelen 
Als werkgever investeert e-power in jouw ontplooiing en in je welzijn op en naast het 
werk. 
• Je mag opleidingen volgen die je doen groeien in je functie en binnen ons bedrijf. 
• Je werkt in een 40-urenstelsel waardoor je jaarlijks 32 dagen vakantie krijgt. 
• Je geniet van de flexibiliteit van een glijdend uurrooster. 
• Elke week mag je een dag van thuis uit werken. 
• Op kantoor word je verwend met vers fruit, een verse kom soep ’s winters en af en 

toe een ijsje, frieten of ander lekkers om samen met je collega’s van te smullen. 
• Minstens één keer per jaar staat er een #wepower feestje op de agenda! 

Verder bieden we jou werkzekerheid, een marktconform salaris en diverse extralegale 
voordelen zoals maaltijdcheques, onkostenvergoeding en DKV-
hospitalisatieverzekering.  
 
 

 
 
 

 

Stuur nu je cv naar hr@e-powerinternational.com 


