English version below.
Wij zijn op zoek naar een Manager Marketing & Communicatie (m/v)

Wie zijn wij?
DG press ServiceS B.V. is een internationale machinebouwer in het ontwikkelen, produceren en in
bedrijf stellen van hightech hybride rotatie drukpersen voor de grafische industrie. Wij zijn actief in
de markt voor verpakking en veiligheidsdrukwerk. Naast de ontwikkeling en productie van hightech
web offset drukpersen bieden wij ook technische services en trainingen.
Bij DG press werken op dit moment meer dan vijftig enthousiaste medewerkers die vanuit een
modern kantoor in Hall/Eerbeek wereldwijd hun machines en diensten aanbieden. De werksfeer
binnen ons bedrijf kenmerkt zich als informeel, open en collegiaal. De vele projecten, die zich over de
gehele wereld voordoen worden met een hoge mate van teamgeest gerealiseerd. Binnen de holding
is een grote synergie op het gebied van kennis, infrastructuur, service en ontwikkeling.

Functieomschrijving
De Manager Marketing & Communicatie is een prachtige en uitdagende rol. De Manager Marketing
& Communicatie brengt hij/zij op een creatieve vooruitstrevende manier de verschillende
marketingactiviteiten van de firma onder de aandacht van (potentiële) klanten. Daarnaast brengt
worden de wensen en markt behoeften in kaart gebracht. De communicatie en boodschap structuur
wordt afgepast op het soort publiek wat in de verschillende deelmarkten actief is.
Daarnaast bepaalt hij/zij de marketingstrategie omtrent naamsbekendheid en het verder uitbreiden
van DG press binnen relevante doelgroepen.
De Manager Marketing & Communicatie is o.a. verantwoordelijk voor:
•
•
•
•

Het opstellen, implementeren en evalueren van het marketing(jaar)plan
Een logische mix van communicatie kanalen en het onderhouden hiervan
Events zoals Webinars, internationale beurzen en promoties
Ontwikkelen van vernieuwende marketingconcepten

Functie-eisen
•
•
•
•
•

Een afgeronde HBO in relevant vakgebied (commercieel, marketing, bedrijfskunde)
Is bekend met kapitaalgoederen en marketingverwachtingen
Heeft affiniteit met kapitaalsgoederen in customized machinebouw
Goede beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal
Spreekvaardigheid in een 4e taal zoals Frans of Spaans strekt zeer tot aanbeveling

Skills
•
•
•
•

Je bent flexibel, stressbestendig, zelfstandig, proactief, klantgericht
Het nemen van eigenaarschap past jou als een jas
Je weet van aanpakken en neemt graag initiatief
Wij zoeken iemand met inhoud, maar bij kandidaten met gelijke geschiktheid hebben
vrouwen de voorkeur.

Wat bieden wij jou:
Daar komen we samen altijd uit, want we begrijpen dat . We kijken dan samen naar je vaardigheden
en ervaringen.

Geïnteresseerd?
Dan ontvangt Marianne graag jouw vragen of CV op m.jansen@dgpress.nl.
Meer van het bellen? Bereik ons op +31 (0)313 671 911.

We are looking for a Manager Marketing & Communication

Who are we?
DG press is an international machine manufacturer, specialized in the development, production and
commissioning of high-tech web offset presses. In addition to the development and production of
high-tech web offset printing presses, we also offer technical services and products (printing presses
and components) to the international printing industry. DG press is specialized in printing presses
from Drent Goebel and the sale of the Vision.
More than 50 enthusiastic employees are currently working at DG press. From our office in Hall we
conduct business worldwide. The working atmosphere within DG press can be characterized as
informal, open and collegial. The many projects that take place all over the world are realized with a
high team spirit. Within the organization there is a great synergy in the field of knowledge,
infrastructure, service and development.

Key role responsibilities
The role of Marketing & Communication Manager is a beautiful yet challenging role within the
company.
The Manager Marketing & Communication brings the various marketing activities of the company to
the attention of (potential) customers in a creative and progressive way. Additionally, the wishes and
market needs are mapped out. Communication structure is adjusted to the type of audience active
within the different submarkets of DG press.
In addition, he/she also determines the marketing strategy concerning brand awareness and the
further expansion of DG press within relevant target groups.
The Manager Marketing & Communication responsibilities consist of:
•
•
•
•

Developing, implementing and evaluating the annual marketing plan
A logical mix of communication channels and maintaining
Events such as Webinars, international trade fairs and promotions
Developing innovative marketing concepts and strategies

Qualifications:
•
•
•
•
•

Relevant Bachelor’s degree (commercial, marketing, business…)
Familiar with the concept of capital goods and marketing expectations
Has affinity with capital goods in customized machine construction
Good communication skills in English, German is a plus
Spoken French or Spanish is preferred

Skills
•
•
•
•

You are flexible, stress resistant, independent, proactive, and customer-oriented
Taking responsibility and ownership is natural for you
You are self-driven and have an entrepreneurial mindset
We are looking for someone with content

What we have to offer:
We are an understanding employer, therefore we are certain we will come to an agreement.

Interested?
Please send your CV to m.jansen@dgpress.nl, to the attention of Marianne Jansen.
Prefer calling? Reach us at +31 (0)313 671 911.

