Marketing Communicatie Manager Transposafe
Zin om als Marketing Communicatie Manager mee te schrijven aan het verhaal van Transposafe, dé
specialist op het gebied van verzegelen van waardevolle zendingen (www.transposafe.nl)? Transposafe
maakt deel uit van Brady Corporation. Brady Corporation is een internationale producent van en
marktbewerker voor complete oplossingen die panden, producten en personen identificeren en beschermen.
Wat je doet
Als Marketing Communicatie Manager Transposafe ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en
implementatie van de winnende communicatiestrategie die de internationale bekendheid en de omzet van
Transposafe in Europa verhoogt. Jij beslist welke content en kanalen je moet inzetten om per marktsegment de
juiste doelgroep met de juiste boodschap te bereiken en te converteren. Je werkt intensief samen met de
Product Managers en sales teams en houdt de vinger aan de pols wat de markt betreft.













Je plant en implementeert de optimale communicatiemix, inclusief above the line, below the line,
offline & online activiteiten. Die omvatten, maar zijn niet beperkt tot, beurzen, seminaries,
persberichten, social media, advertenties, mailings.
Je creëert personas en bijhorende messaging per doelgroep en zorgt voor relevante en doeltreffende
content voor elke fase in de buyer journey. Content omvat de creatie van datasheets, blog en sociale
media posts, testimonials, white papers, concepten voor campagnes, advertenties, webinars, ..
Je zorgt voor een krachtige introductie van nieuwe producten en oplossingen in geselecteerde
marktsegmenten, waarbij je nauw samenwerkt met Product Managers om tot een optimale value
proposition en go to market aanpak te komen
Je beheert het lead management proces en werkt nauw samen met sales om de gegenereerde leads te
converteren. Je optimaliseert acties binnen het beschikbare budget en met het oog op een positieve
ROI.
Je werkt nauw samen met het digital team om de content en conversie op de verschillende web sites
optimaliseren. Je maakt gebruik van SEO en SEA om traffiek te genereren en online funnels te
optimaliseren.
Je werkt samen met externe partners en bureaus die je nodig hebt voor de uitvoering van jouw plan,
maar bent zelf ook vertrouwd met de gangbare creatieve toepassingen en tools.
Je rapporteert aan de EMEA Marketing Director en maakt deel uit van een internationaal team van een
30-tal enthousiaste marketeers.

Wie je bent
Ben jij de persoon die we zoeken, dan herken je jezelf in de volgende punten:








Je hebt minstens 5 jaar ervaring in een marketingcommunicatie rol
Je hebt een marketingopleiding, master denkniveau, met minimaal een Bachelor opleiding
Je hebt ervaring binnen een technische B2B omgeving
Je combineert strategisch inzicht met een stevige hands-on aanpak
Je communiceert vlot in het Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk
Ervaring met ontwikkelen of beheer van websites is een plus;
Je hebt ervaring met projectmatig werken;
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Je staat stevig in je schoenen en durft initiatieven nemen;
Je bent energiek en weet anderen mee te krijgen in je enthousiasme.

Ons aanbod








Een onderdompeling in een bedrijf dat de voordelen van een grote, internationale en
beursgenoteerde organisatie combineert met de gezellige, familiale sfeer van een lokale vestiging;
Een bedrijf waar jij visie, missie, strategie en waarden mee uitdraagt;
Een bijzondere uitdagende context waar je mee creëert aan innovatie en groei;
Een werkomgeving waar je trots kan zijn op onze producten en innovaties;
Een uitdagende marketingfunctie met grote vrijheid waar je zelf onderneemt;
Een aantrekkelijk verloningspakket aangevuld met extralegale voordelen;
Een opportuniteit om te bouwen aan de toekomst van Transposafe en Brady én een kans jezelf
hogerop te tillen dankzij boeiende opleidingen.

Interessant?
Voor meer informatie kan je bellen naar +32 52 45.78.81. Voldoe je aan bovenstaand profiel en ben je
geïnteresseerd in een informele, betrokken en prettige werksfeer? Dan zien we graag je CV en motivatie
tegemoet op jobszele@bradycorp.com
Niet gevonden wat je zoekt? Bekijk ook onze jobite: wegwijzers.brady.be
Over ons
Transposafe is de specialist op het gebied van verzegelen van waardevolle zendingen. Met onze producten
leveren wij oplossingen die fraude, diefstal en discussie voorkomen. Vanaf de oprichting van Transposafe in
1991 is onze filosofie geweest dat de inhoud van uw waardevolle zending alleen onder ogen mag komen van de
afzender en de geadresseerde. Zijn we begonnen met verzegelingen, Sealbags, security labels en security tape,
ondertussen hebben we ons assortiment uitgebreid met medische verpakkingsmaterialen, sleutelmanagement
systemen en een security scan van uw supply chain. Naast de vestiging in Nederland heeft Transposafe
kantoren in Belgie, Duitsland en Polen, die allemaal volgens de unieke Transposafe filosofie werken.
Sinds 2009 maakt Transposafe deel uit van Brady Corporation. Brady Corporation is een internationale
producent van en marktbewerker voor complete oplossingen die panden, producten en personen identificeren
en beschermen. De producten helpen klanten de veiligheid, beveiliging, productiviteit en prestaties te
verbeteren en omvatten high-performance labels en plaatjes, veiligheidsapparatuur, printsystemen en
software en gestanste precisiematerialen.
Brady is één van de grootste werkgevers in Zele. Elke dag geven ruim 260 medewerkers hier het beste van
zichzelf. Wereldwijd werken er 6.500 mensen bij Brady. Onze hoofdzetel bevindt zich in de US, waar het bedrijf
meer dan 100 jaar geleden werd opgericht.
Wil je meer weten over wat onze mensen bij Brady doen? Volg ons via Linkedin ( Brady Europe, Middle-East
& Africa en Transposafe – Brady BV) of Instragram (Brady Zele) en via #bradyproud #bradywegwijzers!
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