
Legamaster, 
brand of the edding group

De Digital Marketeer NL is werkzaam bij Legamaster International BV, in het team van Legamaster Nederland. Legamaster NL richt 

zich specifiek op de doorverkoop van ons producten en oplossingen via ons dealerkanaal bestaande uit groothandels, inkoop-

combinaties, kantoorvakhandels, kantoorinrichters, AV (Audio Visueel) bedrijven etc. Dit gebeurt binnen een business-to-business 

omgeving in de Nederlandse markt. 

Legamaster International B.V. The Netherlands
+31 (0)573 713 000 www.legamaster.com 

VACATURE
Digital Marketeer NL | Parttime (24 uur)

Legamaster NL benadert en ondersteunt pro-actief haar dealers in de 

diverse kanalen, uitsluitend met Legamaster producten en enkele gast-

merken. 

Het assortiment van Legamaster bestaat uit 2 pijlers: 

Traditionele visuele communicatie (traditional viscom):

whiteboards, flipovers, prikborden, etc.

Electronische visuele communicatie (electronic viscom):

interactieve whiteboards, touch screens, beamers, etc.

We willen groeien door waarde toe te voegen. Waarde in en voor ons 

dealer kanaal (het verder verhogen van “the ease of doing business 

with Legamaster”) maar ook waarde voor de uiteindelijke eindgebrui-

ker. Omdat Legamaster haar producten uitsluitend via dealerkanalen 

levert is het de kunst om samen met onze dealers de eindgebruiker 

voor Legamaster te laten kiezen / ‘te verleiden’. 

Wij zien een duidelijk sterk groeiende vraag vanuit onze dealer kanalen 

naar digitale marketing ondersteuning. Denk (product) content, denk 

meedenken over invulling landingspages van onze dealers, denk on-

derhoud van onze newsroom, etc. Derhalve is de noodzaak voor deze 

(voor ons) nieuwe functie ontstaan. 

In deze uitdagende nieuwe positie bij Legamaster NL ben jij verant-

woordelijk voor het optimaal vormgeven van Digital Marketing. Jij 

maakt inzichtelijk wie de klant is, waar die zich bevindt en wat de 

klantvraag is. Je hebt een succesvol track record in Digital Marketing 

en je bent bekend met het opzetten van (nieuwe) marketingkanalen, 

business-to-business, online leadgeneration en verschillende tools/plat-

formen zoals SEO, Google Adwords, Instagram, YouTube en LinkedIn. 

Verder ben je verantwoordelijk voor de verdere opzet en uitvoering van 

de Online Marketing strategie en voor de opzet en opvolging van een 

event kalender en promoties voor de Online Marketing activiteiten.

We zijn op zoek naar een Digital Marketeer die het merk Legamas-

ter en productverhalen kan vertalen in boeiende digitale ervarin-

gen. Pionieren is jouw passie en jij loopt voorop wat betreft digitale 

ontwikkelingen. Jij weet de traffic naar de digitale kanalen (website, 

social media) te vergroten. Vanuit jouw sterk ontwikkelde analytische 

vaardigheden en data gedreven houding weet jij het juiste inzicht te 

geven in de verschillende fasen van de sales funnel. Hierdoor weet je 

een optimalisatieslag te slaan in de activiteiten met als resultaat toena-

me van traffic, vraag naar en merkwaarde van Legamaster en daarmee 

dus het aantal leads. 

Als onderdeel van het Legamaster NL team werk je voornamelijk samen 

met de Trade Marketeer NL. Je rapporteert hiërarchisch aan de Country 

Manager NL maar zult ook samenwerken en functioneel rapporteren 

aan de International Digital Marketing Manager. 

Bovendien heb je regelmatig contact met de Product Marketing & 

Sales Teams om de digitale strategie en de bijbehorende commerciële 

kalender (mede) te creëren en te monitoren. Je hebt visie op content 

doelstellingen en weet de juiste balans te creëren tussen creativiteit en 

commercie in de verschillende uitingen door de customer journey. Daar 

creëer je vervolgens de passende voorzieningen voor. Je coördineert 

de continue optimalisatie van de website en alle digitale initiatieven en 

platforms cross-channel / cross-departmental. 

Je taken / verantwoordelijkheden op een rij:

• Medeverantwoordelijk voor de online (maar ook deels offline) mar- 

 keting en communicatie: brochures, flyers, website (nieuwe (lan-

 dings) pagina’s aanmaken en onderhoud aan NL pagina’s die wij zelf  

 beheren), social media kanalen, online mailings etc.

• Het opbouwen, onderhouden en bewaken van onze content

• Het opzetten van een event kalender voor onze online activiteiten

• Het beheren en actualiseren van (digitale) marketingmaterialen 

• Uitwerken van online mailings in mailchimp en het bijhouden van de  

 analytics daaromtrent

• Het beheer van en de content creatie voor de diverse social media  

 accounts  

• Het opmaken / verwerken van tailor made dealer flyers en acties

• Het bijhouden en bewaken van de planning en de huisstijl

• Het plannen en voorbereiden van marketingacties

• Het ondersteunen (in de voorbereiding) bij beurzen, productintroduc- 

 ties en andere events

Wat wordt er van jou gevraagd? 

• Mimimaal een afgeronde MBO+/ HBO opleiding, bijvoorbeeld rich- 

 ting marketingcommunicatie of Digitale Marketing;

• Minimaal 2 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie;

• Daardoor beschik je over ervaring met het opzetten van nieuwe  

 online marketingkanalen en heb je kennis van on- en offline metho- 

 den voor het genereren van leads; 

• Succesvol trackrecord in SEO, Google Adwords, Instagram- en Linked-

 In-advertenties, retargeting, weergave, affiliatie, analyse of attributie,  

 hetzij door eigen expertise of werkervaring; 

• Bekend met tools zoals Google 360 suite (Analytics, Optimize, Attri- 

 bute), feed- & campagnebeheer (zoals bGenius), BI-analyses & dash- 

 boards (zoals Tableau & Data Studio) en marketingautomatisering  

 (zoals Salesforce Marketing Cloud en Marketo); 

• Ervaring met programma’s zoals Indesign, Photoshop en Illustrator  

 om flyers, banners en brochures te ontwikkelen en het bewerken van  

 foto’s;

• Uitstekende kennis van de Engelse taal in woord en geschrift; 

• Intrinsiek geïnteresseerd in en verstand van Digital Marketing, op de 

• hoogte van de nieuwste trends en ontwikkelingen;

• Team player, energiek, gevoel voor humor.

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met 

Leo Wieling, Country Manager NL, tel.nr. (+31) (0)573 - 71 30 00. 

Geïnteresseerd? Mail je motivatie en CV naar onze HR afdeling 

via hr@legamaster.com


