
Junior Marketing Manager 
 (32 uur) 

–  

KAVO BV  Tweelingenlaan 17  7324 AP  APELDOORN 

KAVO B.V. is al meer dan 35 jaar wereldwijd leverancier van auto-onderdelen voor Japanse en Koreaanse auto’s. Recentelijk 
hebben wij ons specialisme uitgebreid met een volledige range schokdempers en sinds dit jaar zijn wij ook klaar voor de 
toekomst als dé specialist in onderdelen voor elektrische auto’s. Met meer dan 27.000 referenties op voorraad en klanten 
in ruim 80 landen zijn wij één van de grootste aanbieders in de wereld.  
 
Kom je bij ons werken, dan ga je dat doen in een energieke omgeving. Met gepassioneerde collega’s die beschikken over 
een gezonde drive. De markt waarin wij opereren is uiterst dynamisch. Door onze platte organisatiestructuur en no-
nonsens cultuur weten wij volop en snel te schakelen op alle ontwikkelingen in de markt én bij de klant. Pas jij daar tussen, 
dan kan je rekenen op; 

Voor onze afdeling Sales zoeken wij een enthousiaste en gedreven aankomend allround marketing manager. Een 
enthousiaste aanjager die zich gaat bezighouden met alle marketingcommunicatie-werkzaamheden binnen ons bedrijf. 
Een leuke job, waarin we van jou veel zelfstandigheid en initiatief verwachten. Je zorgt in de breedste zin van het woord 
voor een nog betere zichtbaarheid van ons merk en onze producten wereldwijd. Zowel on- als offline. Je bent uitvoerend 
bezig, maar we willen ook graag dat je op operationeel en strategisch niveau meedenkt en met creatieve vernieuwende 
ideeën komt. Binnen deze rol wordt je ondersteund door een extern bureau en krijg je de mogelijkheid om te groeien en 
je te ontwikkelen tot een volwaardig strategisch marketeer.  

Wat ga je doen? 

• Opstellen van het marketingplan en uitdenken van de marketingstrategie  
• Bedenken, coördineren en uitvoeren van alle operationele marketingactiviteiten 
• Schrijven van diverse content; van productcontent, tot commerciële mailings en persberichten 
• Opmaken van onze uitingen (passend binnen de huisstijl) 
• Bijhouden van de website en social media kanalen 
• Bewaken van de huisstijl 
• Organiseren van beurzen 
• Ondersteunen van de traditionele en online verkoopkanalen 

 
 
Wat neem jij mee?  

• Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau 
• Relevante werkervaring is prettig, maar geen must 
• Je kunt als geen ander multi-tasken en je weet heel goed prioriteiten te stellen 
• Je bent uiterst communicatief en weet mensen te overtuigen 
• Je bent creatief, resultaatgericht en je durft te experimenteren 
• Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels en je hebt een vlotte pen 
• Je bent een enthousiaste teamplayer, je bent een doorzetter, proactief en je neemt graag het initiatief 
• Je bent flexibel en je kan wel tegen een beetje hectiek 
• Kennis van Wordpress en de Adobe Creative programma’s is een pré 

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je sollicitatie, voorzien van je CV naar Bianca Nijenhuis 
E-mail: bianca@kavoparts.com  Voor informatie bel 055 54 280 65    

• Een fijne werkplek in een open, vooruitstrevend en groeiend (inter)nationaal bedrijf 
• Een marktconform salaris 
• Uitstekende pensioenregeling  
• 24 vakantiedagen (op basis van een werkweek van 40 uur)  
• 6 ATV dagen (op basis van een werkweek van 40 uur en gekoppeld aan ons verzuimbeleid) 

mailto:bianca@kavoparts.com

