Remix Droge Mortel BV
Hoofdstraat 41
Postbus 3 - 9530 AA Borger
T 0599 - 287360 - F 0599 - 287365
E info@remix.nl - I www.remix.nl
K.v.K. nr. 060.40.825

Remix Droge Mortel BV ontwikkelt, produceert en vermarkt hoogwaardige droge mortels voor
de professionele verwerker. Met een uitgebalanceerd assortiment bedient Remix met de
merken Remix en Sakrete de bouwmaterialenhandel en heeft het de perfecte mortel voor
vrijwel ieder bouwproject. Vanuit de geavanceerde productielocaties te Ellertshaar en
Hardenberg levert Remix droge mortel producten in silo’s, big bags en zakken aan afnemers
in binnen- en buitenland. Door omvang, know how en innovatieve productontwikkeling is
Remix toonaangevend en trendbepalend in droge mortels.
Door groei en uitbreiding van de werkzaamheden zijn wij op zoek naar een:

Medewerker Marketing en Communicatie (m/v)
Functieomschrijving
In deze veelzijdige functie bied jij ondersteuning aan de productmanager en kun je op termijn
de productmanager opvolgen. Dit betekent dat jij alle voorkomende taken oppakt en mede
verantwoordelijk bent voor:
- Verpakkingen, brochures, productbladen, advertenties enz.
- Mailings, klant(tevredenheids)onderzoeken, nieuwsbrieven en persberichten
- Websites, social media en ondersteuning online activiteiten afnemers
- Diverse product databases (intern en extern)
- CRM pakket
- Marketing en PR
Functie eisen
- HBO werk- en denkniveau
- Computervaardig. Met name met MS Office en Adobe CC (Indesign)
- Goede kennis van de Duitse taal in woord en geschrift
- Proactieve, flexibele houding en ‘can-do’ mentaliteit
- Zelfstandig kunnen werken
Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden een gevarieerde en uitdagende baan bij een dynamisch bedrijf met een informele
werksfeer. Wij zorgen voor goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Je werkt
vanuit ons kantoor te Borger.
Interesse
Voor meer informatie over deze functie kunt je contact opnemen met de heer A. Koelma,
directeur. Je sollicitatiebrief met CV kun je sturen naar Remix Droge Mortel BV, t.a.v. de heer
A. Koelma (directeur), Postbus 3, 9530 AA Borger of emailen naar a.koelma@remix.nl.
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