
VACATURE 

 
 
Kannegieter, opgericht in 1959, is groot geworden in de distributie van coaxkabel en sinds jaar en dag door 
kennis gedreven op het gebied van databekabeling, netwerkapparatuur en slimme distributieoplossingen. Wij 
leveren goederen en diensten vanuit Amersfoort door geheel Europa. De werkomgeving is te karakteriseren als 
informeel, no-nonsense en resultaatgericht.  
 
Om onze commerciële organisatie te versterken zijn wij op zoek naar een proactieve en enthousiaste 

 Marketing & Communicatie professional (0,8 fte) 
Functieomschrijving 
Als marketeer ben je verantwoordelijk voor alle (uitvoerende) taken die zijn gericht op het promoten van het 
merk Kannegieter met al haar producten en diensten. Een onderdeel van de werkzaamheden is het opstellen en 
naleven van een marketingplan inclusief positionering en doelgroepbenadering. Uiteraard zit interne- en 
externe communicatie ook opgesloten in deze rol evenals het aanscherpen van de huisstijl. Je onderhoudt 
contacten met marketingadviseurs van leveranciers, vakbladen en beursorganisaties. Uiteindelijk moeten alle 
activiteiten leiden tot het vergroten van het Kannegieter marktaandeel in Nederland (en België) en het verkorten 
van de salescyclus van onze commerciële afdeling. 
 
De ideale kandidaat heeft: 
 marcom ervaring in een soortgelijke functie 
 een afgeronde HBO-opleiding 
 ervaring met online marketing, social media en websites/webshops 
 affiniteit met techniek en informatietechnologie 
 beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 
 ervaring met het schrijven van teksten 
 lef, is assertief, zelfstandig en bezit teamplayer skills 

 
Reageer vooral als je ook vindt dat contentmarketing de ruggengraat van communicatie is. 
 
Wat bieden wij? 
Herken jij je volledig in ons profiel, dan kun je per direct starten. Kannegieter stimuleert je om eigen initiatief te 
tonen in een prettige werkomgeving in het hart van de techniek. Ons aanbod sluit aan op de uitdaging die je 
hebt. Dit wordt vertaald in een parttime dienstverband met goede arbeidsvoorwaarden. Gerichte opleidingen 
zijn hierbij vanzelfsprekend.  
 
Meer weten? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Henk Groeneveld, Manager Sales, 
e-mail h.groeneveld@kannegieter.nl of bel op telefoonnummer: +31 6 50 22 35 46. 
Stuur je CV en een korte motivatie per e-mail naar Ursula Severijn op u.severijn@kannegieter.nl.   
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