Met het hoofdkwartier in Japan en wereldwijd meer dan 80 dochterondernemingen is Toshiba een sterke partner om
organisaties te helpen met slimme en vooruitstrevende IT-, print- & scanoplossingen in diverse hightech sectoren waaronder
industrie, transport en logistiek, retail, gezondheidszorg, enz. Voor onze Belgische afdeling in Zellik gespecialiseerd in labelen multifunctionele printers en oplossingen, zijn wij momenteel op zoek naar een nieuwe collega om het team te versterken.

Marketing coördinator (m/v)
Functieomschrijving
In overleg met je collega’s (zowel op Europees als lokaal niveau) bepaal je wat de beste manier is om de klanten
en partners zowel on- als offline te informeren over producten, oplossingen en diensten. Hiervoor maak je gebruik
van bestaande tools, maar is er zeker ook ruimte om eigen ideeën uit te werken. Je zorgt ervoor dat je collega’s
en de partners op de hoogte zijn van commerciële acties. Daarnaast hou je de volledige bibliotheek van allerlei
salesdocumenten (brochures, prijslijsten,…) en verschillende websites up-to-date.
Wij zoeken
Je beschikt over een flinke dosis doorzettingsvermogen en gaat met het totale marketingpakket aan de slag.
Je hebt een relatiegerichte stijl en een groot inlevingsvermogen. Je beschikt over 5 à 10 jaar ervaring in een
business-to-business marketingomgeving, bij voorkeur in IT. Je hebt een vlotte pen en weet als coördinator
alles piekfijn te organiseren binnen de deadlines. Naast een goede taalbeheersing (NL-FR-ENG) heb je een goede
kennis van MS Office, Photoshop en InDesign en vind je vlot je weg in sociale mediakanalen, webbeheer en andere
marketingtools.
Wij bieden
We bieden een fulltime job met heel uiteenlopende taken en verwachtingen waarin je ook veel zelf kan bepalen en
vormgeven. Je krijgt veel eigen verantwoordelijkheden en kansen om je talenten te ontwikkelen. Je kan rekenen
op een informele werksfeer en een aantrekkelijk salarispakket.
Is dit jouw nieuwe uitdaging?
Stuur dan je cv met motivatiebrief naar wim.decat@toshibatec-tgis.com.

