
   

 
   
• Heb jij ervaring binnen het brede speelveld van marketing? 

• Ben je toe aan een volgende stap en lever jij graag een goede bijdrage aan onze digital 
marketing strategie? 

• Excelleer je in het opzetten en uitvoeren van marketing campagnes? 

• Maak jij graag impact in een brede rol met veel vrijheid? 

• Ben jij die creatieveling die enthousiast wordt van een inspirerende en mensgerichte 
werkomgeving? 

 
Dan solliciteren wij naar jouw talent! Word jij onze nieuwe collega? 

Om de huidige marktgroei te versterken, zijn wij mede vanwege onze marketing doelstellingen op 

zoek naar een enthousiaste 

Brand Owner 

(24 - 40 uur per week) 
 

Samen helpen wij vakmensen vooruit 
 

Heb jij zin in een impactvolle standalone en bovendien sales ondersteunende functie? Het marketing 
en e-commerce team bedient een diverse en grote klantengroep met exclusieve topmerken zoals 
Lecol, Wakol, Loba, HB Fuller, Kaindl en Alvic. 
 
Als Brand Owner richt je je met name op een van onze brands binnen de B-to-B en ben je verantwoordelijk 
voor het beheer en de ontwikkeling van passende marketinginstrumenten- en middelen. Door jouw ervaring 
binnen het brede speelveld van marketing weet je je weg te vinden in het proces van conceptontwikkeling, 
markt- en klantcommunicatie. In dit proces wordt een kritische en proactieve houding van je verwacht, 
waarbij je de belangen van Maiburg en de klant in het vizier hebt. Je denkt actief mee over de digital 
marketing strategie en initieert eventuele verbeteringen ter verdere optimalisatie van processen. 
 
Als Brand Owner 

• ben je verantwoordelijk voor het bedenken, opzetten, analyseren en uitvoeren van marketing 
campagnes; 

• ben je onderdeel van het marketing & e-commerce team en draag jij je steentje bij in de uitvoering 
en ontwikkeling van de digital / marketing strategie;  

• heb je de kans om een bijdrage te leveren aan de marketing- en communicatieplannen inclusief 
projecten; 

• zorg je dat deze campagnes via de juiste kanalen bij de juiste doelgroep terecht komen; 

• creëer je samen met E-commerce content mede door social media en narrowcasting kanalen 
optimaal te benutten; 

• lever je creatieve ideeën over de producten van ons merk en gaat daarmee aan de slag; 

• volg je ontwikkelingen op het gebied van marketinginstrumenten, signaleer je trends in de markt en 
benut je deze informatie ten behoeve van een optimale marktbewerking; 

• onderhoud je intensief contact met je stakeholders van verschillende afdelingen; 

• ben je de schakel naar externe samenwerkende partners en agencies voor een goede uitvoering 
van de marketing- en communicatieprojecten. 



   

 
 

Wij verwachten van onze kandidaat 

• HBO werk- en denkniveau;  

• aantoonbare werkervaring op marketingvlak in een B-to-B of B-to-C omgeving; 

• kennis van Google Analytics en Google Ads; 

• ervaring met Adobe InDesign, Illustrator en Photoshop; 

• bekend met het online marketingveld van SEO-, SEA- en e-mailmarketing; 

• ervaren met MS-office, ERP systemen, website en webshopbeheer; 

• een proactieve, creatieve, initiatiefrijke en servicegerichte instelling. 
 
 

Wij bieden 

• een gedegen introductieprogramma; 

• trainingsmogelijkheden en aandacht voor talentontwikkeling; 

• ruimte voor zelfontplooiing; 

• een uitstekend salarisplan; 

• een sign-in bonus; 

• groeikansen; 

• goede secundaire arbeidsvoorwaarden; 

• een leuke uitdaging bij een fijne werkgever; 

• een mooie kans om samen inhoud te geven aan een zeer klantgericht en succesvol concept. 
 
 

Ben jij nieuwsgierig geworden? 

Herken je jezelf in bovenstaand profiel? Dan zijn wij benieuwd naar jou! Stuur je motivatie en CV naar 

sollicitatie@maiburg.nl, t.a.v. Linda Heijnen, afdeling HR. Bij eventuele vragen over de functie neem gerust 

contact op met Linda Heijnen (HR Adviseur) via 0416-566566.  

 
Wij zijn wij? 
Maiburg staat bekend als toonaangevende, professionele en innovatieve totaalleverancier op het gebied van 
schuurmateriaal, plaatmateriaal, lijmen en vloerbenodigdheden. Als specialistisch importeur en groothandel 
bieden wij een totaal assortiment aan producten voor onder meer interieurbouw en meubelindustrie, 
standbouw, jachtbouw, keukenbouw en timmer- en deurenindustrie.  
 
Als solide familiebedrijf en hofleverancier is Maiburg steeds weer in staat om te investeren in mensen en 
middelen. Betrouwbaarheid, service en kwaliteit blijven hierdoor op het hoogste niveau. Wij zijn trots op 
onze historie van ruim 135 jaar! Met zo’n 100 medewerkers zijn wij in staat die toonaangevende speler te 
blijven die haar organisatie continu ontwikkelt met focus op de klant. 
 

Werken bij Maiburg staat voor werken in een prettige informele omgeving en voor mede inhoud geven aan 

een zeer klantgericht en succesvol concept. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze uitgebreide 

website: www.maiburg.nl 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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