
MARKETING MEDEWERKER (32-40 UUR)
De basis van je werkzaamheden bestaat uit het ontwerpen en realiseren van brochures, flyers, nieuwsbrieven en diverse andere marketing- 
activiteiten, welke naadloos aansluiten bij de wensen van onze leden en leveranciers. Je voert je werkzaamheden uit vanuit ons kantoor in 
Heerhugowaard. Met jouw creatieve geest probeer je onze organisatie te inspireren en denk je mee over de (door)ontwikkeling van onze 
marketingactiviteiten. 

Wat bieden wij jou?
Bij Ferney kun je rekenen op een fijne werkomgeving, een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast werk je 
zelfstandig, krijg je de ruimte voor eigen initiatieven, de kans om  jezelf te ontwikkelen en zien we je graag bij de vrijdagmiddagborrel!

/ /

Ferney is dé full-service ijzerwaren inkoopcombinatie met sterke eigen merken voor groothandels in de bouw en industrie. Wij leveren diverse 
diensten op het gebied van IT, marketing, logistiek en finance. Ferney biedt een compleet assortiment aan ijzerwaren, gereedschappen, ma-
chines en bouwbeslag aan haar leden. De 50 aangesloten leden hebben ruim 300 vestigingen in Nederland en België en realiseren een omzet 
bij Ferney van circa 250 miljoen euro. Ferney is gevestigd in Heerhugowaard en heeft een magazijn waar 8000 artikelen op voorraad liggen. De 
missie van Ferney is het verbeteren van de continuïteit van de aangesloten leden door het rendement te verhogen. Ferney werkt internationaal 
samen met een krachtige Duitse partner: E/D/E.

Ligt jouw hart in de marketing? Ben jij een echte aanpakker, creatief en heb je ervaring met Adobe programma’s? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
Wij zoeken een:

Als marketing medewerker ben je verantwoordelijk voor:

• Ontwerpen en realiseren van diverse brochures;
• Het aansturen van reclamebureaus en drukkerijen met betrek-

king tot de invulling van folders en actiematige activiteiten
• Samenstellen van nieuwsbrieven;
• Het ondersteunen van de afdeling bij de organisatie van evene-

menten;
• Het proactief meedenken over de uitbreiding en doorontwikke-

ling van onze marketingdiensten;
• De (offline) promotie van onze eigen merken Kelfort, Ironside en 

Oxloc
• Het eventueel aansturen en begeleiden van stagiaires;

JOUW PROFIEL:
• Minimaal afgeronde HBO opleiding marketing & communicatie;
• Ervaring met programma’s zoals Adobe InDesign, Photoshop, 

Mailchimp en Excel;
• Je bent creatief;
• Hands-on mentaliteit;
• Je kunt planmatig werken;
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal;
• Kennis van de ijzerwaren branche is een pré; 
• Tot slot herken je je in onze kernwaarden hartelijk, onderne-

mend, weloverwogen en meedenkend. 

Geïnteresseerd?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Robbert de Jong, 
Manager Verkoop & Marketing, telefoonnummer 072-5765067. Je sollicitatie kun je per 
e-mail sturen aan personeelszaken@ferney.nl. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard

Postbus 24
1700 AA Heerhugowaard

info@ferney.nl
+31 (0)72-5765000 ferney.nl


