
Ben jij een young marketing professional met een commerciële drive, organisatietalent en toe aan een volgende stap? Dan hebben 
wij een mooie uitdaging voor jou bij Gordian in Maarssen, een logistieke advies- en projectenorganisatie in de wereld van onder-
houd aan treinen, schepen, vliegtuigen, infrastructuur, e.d.

Stel je voor: vanochtend had je voor de zoveelste keer vertraging met de trein omdat deze uitgevallen was, door een defect wiel. Langdurig uitval 

als gevolg van het ontbreken van onderdelen, zoals wielen, mag nooit gebeuren. Dat is onze missie en daar zetten wij ons elke dag voor in bij al 

onze klanten.

Wat ga je doen?
Jij bent verantwoordelijk voor alle marketingactiviteiten, event management en ondersteuning van het sales team. Dit is een zeer diverse functie, 

geen dag is hetzelfde. Een greep uit de werkzaamheden:

Marketing:

• Jaarlijks marketingplan en –agenda opstellen en uitvoeren

• Website up-to-date houden en verantwoordelijk voor social media

• Nieuwsberichten, blogs en artikelen redigeren en publiceren

• Opmaken en versturen van nieuwsbrieven 

• Marketingmateriaal ontwikkelen en (laten) produceren

Sales ondersteuning:

• Bewaken tijdige opvolging acties sales- en accountmanagers

• Signaleren nieuwe commerciële kansen via verschillende kanalen

• Ondersteuning bij sales- en accountplannen

Event management:

• Regelmatig organiseren wij events. Jij coördineert deze bijeenkomsten van A tot Z

Wie zijn wij?
Je gaat aan de slag bij Gordian Logistic Experts B.V. Een hecht en jong team met ongeveer 25 medewerkers. Onze klanten zijn toonaangevende 

bedrijven in verschillende sectoren, zoals defensie, rail, high-tech en maritiem. Elke dag doen onze mensen hun uiterste best de logistieke 

beschikbaarheid bij deze opdrachtgevers te optimaliseren. Voor meer informatie, kijk op onze website www.gordian.nl. 

Wie ben jij?
Je voelt je prettig in een internationale, hoogopgeleide werkomgeving in een rol met een uitgebreid takenpakket en veel eigen verantwoordelijkheid. 

Jij bent voor geen kleintje vervaard en weet je staande te houden in een mannenwereld. Je bent enthousiast en een aanpakker, maar weet ook 

hoe je andermans expertise optimaal kunt inschakelen. Door jouw frisse en kritische blik inspireer jij onze consultants en daag je ze continu uit.

Wat verwachten wij van jou?
Kennis/vaardigheden
• Afgeronde HBO-opleiding Marketing & Communicatie of Marketing & Sales

• 2-5 jaar werkervaring

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk

• Goede kennis van MS OFfice (Word, Excel, Powerpoint). Kennis van InDesign, Mailchimp en Wordpress is een pré

• Creatief en gevoel voor stijl

Persoonlijk
• Hands on en proactief

• Zelfstandig en zelfredzaam

• Snel kunnen schakelen en probleemoplossend

• Enthousiast en positief

• Organisatior en planner

• Nauwkeurig en kritisch

• Goede omgangsvormen/zakelijke flair en sociaal vaardig

Ons aanbod
Aangezien wij best wel wat van jou vragen, mag je ook wat van ons verwachten.

• Een prima salaris, prestatiegerichte bonuscomponenten en pensioen 

• Een team met jonge collega’s, gevoel voor humor en ruimte voor eigen verantwoordelijkheid

• Flexibele werktijden (in overleg)

• Een fijne werkomgeving in een prachtig monumentaal pand.

Vragen?
Neem contact op met Astrid Mulders: a.mulders@gordian.nl of 06-41273040 

Interesse?
Mail je cv en motivatie naar Marijcke Langhout: m.langhout@gordian.nl.

Gezocht: Marketing & Sales Coördinator (28-32 uur)

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


