Van Iperen
Marketing en Communicatie Specialist
Van Iperen, de groeispecialist sinds 1921. Werken bij Van Iperen betekent werken bij een
toonaangevend Nederlands familiebedrijf in de agrarische sector. Samen met hun klanten zorgt Van
Iperen voor de groei van gezonde én renderende gewassen op een manier die goed is voor mens,
dier en plant. Het bedrijf is actief in de tuinbouw, akkerbouw, veehouderij, fruitteelt, bloembollenteelt
en groenvoorzienig. Met een breed assortiment meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, zaaizaden
en landbouwbenodigdheden begeleiden de medewerkers van Van Iperen de teelt bij hun klanten.
Van Iperen telt circa 300 medewerkers en is één van de vier bedrijven die onder de Thesis Holding
valt. Als Marketing en Communicatie Specialist ben je verantwoordelijk voor de optimale positionering
van Van Iperen binnen de akkerbouw. Speerpunten zijn het precisielandbouwconcept,
kringlooplandbouw en de rol van biostimulanten binnen hun systeemaanpak.

Functie
Via moderne marketing groeispecialist Van Iperen versterken in de akkerbouw
•
•
•

•
•

Ontwikkelen van de marketing- en communicatiestrategie voor de sector Akkerbouw.
Vertalen van de marketing- en communicatiestrategie naar een marketingkalender.
Uitvoeren van alle benodigde marketingactiviteiten zoals online marketingcampagnes,
contentmarketing, productintroducties, PR en de wekelijkse Akkerbouw nieuwsbrieven. Onder
andere invulling gegeven aan productmarketing van de productlines Stimuline
(biostimulanten) en Powerline (meststoffen).
Beursdeelnames, evenementen en bijeenkomsten.
Je maakt onderdeel uit van het Marketing & Communicatieteam en rapporteert aan Hoofd
Marketing & Communicatie.

Profiel
Marketing en communicatie professional met affiniteit voor de agrarische sector
Functie-eisen
•
•
•
•
•

HBO-opleiding richting marketing of aantoonbaar hbo werk- en denkniveau.
Ruime relevante werkervaring in een B2B marketingomgeving.
Kennis en ervaring met SEO, SEA, Google Analytics, Wordpress en MailChimp is een pre.
Ervaring in of sterke affiniteit voor de agrarische sector.
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Competenties
•
•
•
•
•
•

Teamplayer.
Klantgericht, servicegerichte instelling.
Resultaatgericht.
Organisatorisch sterk en creatief.
Flexibel, geen 9 tot 5 mentaliteit.
Gedreven met passie voor je vak.

Standplaats
Westmaas, fulltime functie (32 - 40 uur).

Aanbod
Van Iperen biedt een afwisselende functie met eigen verantwoordelijkheden en ruimte voor eigen
initiatief in een innoverend en groeiend bedrijf. Binnen de organisatie heerst een persoonlijke en
informele sfeer. De lijnen zijn kort. De medewerkers vormen een hecht team bestaande uit een mooie
mix tussen ervaren en nieuwe mensen. Als groeispecialist stimuleert Van Iperen ook de groei van
haar medewerkers. De arbeidsvoorwaarden zijn goed en afgestemd op de zwaarte van de functie.

Reageren
Van Iperen heeft de Werving en Selectie voor de vacature van Marketing en Communicatie Specialist
– sector Akkerbouw uitbesteed aan CeresRecruitment.
Voor meer informatie kun je terecht bij Anouk Bom, telefonisch bereikbaar op 06 51 614 901.
Sollicitaties via www.ceresrecruitment.nl.
Uitgebreide informatie over de organisatie is te vinden op www.iperen.com.
Een persoonlijkheidsvragenlijst maakt onderdeel uit van de procedure.
CeresRecruitment is de Werving & Selectie en Executive Search specialist in de Food & Agri business gericht op
Bachelors en Masters. Zij werken met een omvangrijke database, social media en gerichte wervingscampagnes.
International recruitment met een groot netwerk (o.a. Europa, Azië, Afrika, Zuid-Amerika) en kantoren in
Nederland, Duitsland, België en Polen. De marktgebieden zijn: Food, Agri, Retail (FMCG/ OOH),
Levensmiddelentechnologie, Food Technology, Nutrition, Biobased, Life Sciences, Animal Scienes, Agro
chemicals, Veterinaire pharma, Techniek, Horticulture, Plant Sciences, Organic Agriculture, Sierteelt en
Tuinbouw. De functiespecialisaties, zowel vaste als interim posities zijn: General Manager(s), Directie, Sales &
Marketing, Financieel, Human Resources (HRM), Operations, Logistiek (Supply Chain), Inkoop, Buyer, Trader,
Research & Development (R&D), Voedingsmiddelentechnoloog, Nutritionist, Kwaliteit (QA / QESH), Engineering,
Projectmanagement en Procestechnologie.

