
Legamaster, 
brand of the edding group

In de nieuwe functie van Marketing Communications & PR Manager ga jij een zichtbare bijdrage leveren aan de merkbekendheid-, 

de communicatie- en PR doelstellingen van Legamaster. Je weet cross-channel merkbekendheid te realiseren via de juiste content 

die je creëert in nauwe samenwerking met de Digital Marketing Manager. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van het PR 

plan en zet Legamaster op de kaart door creatieve en impactvolle PR-activiteiten.

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

VACATURE
Marketing Communications & PR Manager

Wat ga jij doen?

Je beheert alle Merk & PR activiteiten gedurende de gehele custo-

mer journey om MQL’s te genereren: het inventariseren van wensen 

en eisen, scope definitie, budgettering, briefing en planning van de 

creatieve- en media bureaus, het managen van de productie van de 

marketingmaterialen en MROI analyses/evaluaties. Als onderdeel van 

het internationale marketingteam werk je actief samen met de Digital 

Marketing Manager en de Marketing Automation Specialist. Bovendien 

heb je regelmatig contact met het Product Marketing & Sales Team om 

de implementatie van de marketingcommunicatiestrategie en de bij-

behorende commerciële agenda (mede) te creëren en te monitoren. Je 

bent goed onderlegd in het formuleren van content doelstellingen en 

weet de juiste balans te creëren tussen creativiteit en commercie met 

de verschillende uitingen in de customer journey. Hiervoor creëer je 

de passende marketingmaterialen op basis van . de door jou ingezette 

strategie, de productlanceringen en markteisen.

Wat wordt er van jou gevraagd?

•	Afgeronde HBO | WO opleiding in marketingcommunicatie of 

 Digitale Marketing

•	Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie

•	 Een proven trackrecord in het vormgeven en implementeren van een  

 Online en Offline Marketing Communicatie & PR-strategie;

•	De vertaling van merk- en marketingcampagnes naar een proactieve  

 PR-strategie;

•	 Je weet via een goede briefing gezamenlijk met een PR-bureau 

 concepten op te stellen en te realiseren 

•	 Je kan praktische (thematische) content genereren ten behoeve van  

 leadgeneratie (website, sociaal, mailing, evenementen), marketing 

 campagnes en productlanceringen (lanceringthema’s, verpakking) in  

 nauwe samenwerking met de Digital Marketing Manager en Product  

 Marketing

•	 Je werkt nauw samen met de Digital Marketing Manager aan de 

 lay-out van landingspagina’s en weet door inzicht in klantgegevens  

 de leadfunnel te optimaliseren

•	 Ruime ervaring met het werken met PR-, reclame- en mediabureaus

•	 Je snapt goed welke impact kleuren en designs hebben en je bent  

 een goede sparringpartner voor grafische ontwerpers. Het is een pré  

 als je met Photoshop en InDesign kunt werken.

•	 Ruime ervaring met het (digitale) medialandschap;

 

Waar ben jij sterk in?

•	 Je bent een onafhankelijke en georganiseerde projectmanager met  

 oog voor detail

•	 Je kunt verschillende cross functionele / internationale projecten  

 managen

•	 Je bent een leider op gebied van marketingcommunicatie als het  

 gaat om best practices en wijze van benadering van marketingcom- 

 municatie

•	 Je bent ondernemend en creatief

•	 Je hebt data gedreven en MROI-analytische vaardigheden

•	 Je bent sterk in het onderkennen van de gevoelens en behoeften van  

 anderen en weet dit om te zetten in concrete acties

•	 Je bent empathisch en overtuigend

•	 Je hebt sterke leiderschapsvaardigheden en bent gefocust op het  

 (weer) succesvoller maken van anderen

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Jesse 

Lennards, Marketing Director, tel.nr. (+31) (0)573 - 71 30 00. 

Geïnteresseerd? Mail je motivatie en c.v. naar onze HR afdeling 

via hr@legamaster.com


