
 

Ben jij bereid om net dat stapje verder te gaan? Dan zoeken we jou!  

 

Nelfkoopmans staat voor ruim 130 jaar verf produceren. In onze moderne verffabriek in het  

Noorden van Friesland werken we met gepassioneerde vakmensen om iedere dag weer het  

verschil te maken. Dit doen we met onze mooie merken Nelf, Nelf Marine, Koopmans Verf, Drenth, 

Nylo, Zusex, Hydrant en NaturePaint voor klanten door heel Nederland en Europa.  

 

Wij zijn op zoek naar een 

Medewerker Marketing Communicatie / Online Marketeer  

 

Als medewerker marketing communicatie ligt je 

focus grotendeels op online marketing en 

social media.  Daarnaast zul je diverse acties 

(mede) ontwikkelen en uitvoerende werk-

zaamheden op de verschillende merken doen.  

   

Je bent op de hoogte van de nieuwste 

technieken, staat altijd ‘aan’ en ziet kansen om 

onze merken online te versterken. Content 

creatie is jou op het lijf geschreven en je weet 

campagnes effectief in te richten en te 

analyseren. Bij jou zijn onze websites altijd 

actueel en up to date.     

     

De afdeling marketing bestaat uit 3 personen 

waar je nauw mee samenwerkt. Daarnaast heb 

je veel contact met de binnen- en buitendienst.  

 

Verras jij ons met je pro-actieve, enthousiaste 

houding, steek je graag de handen uit de 

mouwen, ben je kritisch en nauwkeurig en ben 

jij de juiste persoon om met ons (online) 

stappen te maken, solliciteer dan nu.  

 

Taken: 

• Het creëren van content zowel offline 

als online; 

• Bijhouden en optimaliseren van onze 

merk websites 

• Opzetten en monitoren van online 

marketing en social campagnes. 

• Het vormgeven van acties, 

campagnes, flyers, folders, etc. voor 

interne en externe communicatie;  

• Aanspreekpunt voor externe partijen; 

• Enkele administratieve 

werkzaamheden marketing afdeling. 

 

 

 

 

 

Functie-eisen: 

 

• Je hebt een afgeronde HBO opleiding 

op het gebied van communicatie, 

marketing of media; 

• 1-2 jaar ervaring in online marketing 

• Ervaring met CMS (o.a. Wordpress).  

• Ervaring met online marketing 

campagnes, Social Media, SEO en 

SEA.  

• Uitstekende beheersing van de 

Nederlandse taal  

• Je hebt een goede beheersing van 

Adobe Indesign en Photoshop. 

• Kennis van B-to-B is een pré 

 

Wat bieden wij? 

• Een uitdagende functie met veel 

verantwoordelijkheid en ruimte voor 

eigen inbreng. 

• Marktconform salaris 

• Jaarcontract op basis van 40 uur, met 

kans op verlenging of vast contract 

• Scholingsmogelijkheden 

• Uitstekende secundaire 

arbeidsvoorwaarden 

• Goede pensioenregeling 

• 29 vakantie en 11,5 ADV dagen 

 

Interesse? 

 

Stuur je motivatie en cv per e-mail naar 

hrm@nelfkoopmans.nl t.a.v. Janny Lourens. 

Voor inhoudelijke vragen te bereiken op 0518-

418038. Acquisitie naar aanleiding van deze 

vacature wordt niet op prijs gesteld.  


