
      
 
Iedereen kent ons product, maar niemand weet wie we zijn. En precies dat willen we veranderen. Natuurlijk moet je de 
eerste zin met een korrel zout nemen. De markt waarin we actief zijn weet echt wel wie Alprokon is en ook waar we voor 
staan, maar daarbuiten wordt het steeds belangrijker om de identiteit van ons mooie bedrijf kenbaar te maken en ook de 
bestaande markt kan beter geïnformeerd worden welke meerwaarde we kunnen bieden. 
 
Alprokon Aluminium heeft op basis van haar jarenlange ervaring en uitgebreide kennis een compleet assortiment met 
passende oplossingen voor elke dubbele deur situatie. Met een team van ca 30 medewerkers dragen wij zorg voor een 
kwalitatief hoogwaardig product wat je overal om je heen tegenkomt. Wie werkt bij Alprokon kan niet zomaar meer door een 
dubbele deur lopen, zonder te denken “Dat is er ééntje van ons”. 
 
Om onze meerwaarde duidelijker te positioneren en juist het merk meer structuur te geven zijn we op zoek naar een: 
 
Marketing & Communicatie medewerker (32/ 40 uur)  
 
Wat ga je doen? 
Je bent verantwoordelijk voor het verzorgen van activiteiten op het gebied van marketing en communicatie voor onze 
organisatie en ons product.  
  
Jij draagt bij aan het versterken van het imago en positionering op de markt, en zorgt ervoor dat we onder de aandacht zijn 
bij de gewenste doelgroepen. 
 
Je bent (mede) verantwoordelijk voor interne en externe communicatie, ook houd jij je bezig met het organiseren van 
beurzen, klantdagen, de veiligheidsweken en promotiemateriaal. 
 
Je kunt marketingacties opzetten, coördineren en beoordelen, daarnaast draag je in samenwerking met de afdeling R&D 
zorg voor de lancering van nieuwe producten. 
  
Je volgt de laatste trends binnen jouw vakgebied om de organisatie van een optimale analyse en advies te voorzien. 
 
Je doet dit zodanig dat een maximale bijdrage wordt geleverd aan het vergroten van de naamsbekendheid, het marktaandeel 
en de omzet. 
 
Wat verwachten we van jou? 
 
Jij bent creatief, gedreven en werkt graag in een dynamische omgeving. Je wordt enthousiast van veelzijdige 
werkzaamheden op het gebied van marketing & communicatie binnen een leuk team met genoeg ruimte om zelfstandig te 
werken. Daarnaast beschik je over HBO werk- en denkniveau en ben je in het bezit van een diploma Marketing & 
Communicatie en/of bewezen of verworven competenties en heb je minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie. 
 
Gewenste eigenschappen en vaardigheden 
 
o Affiniteit met technische producten is een must, gevoel en kennis van onze markt een pre. 
o Microsoft Office, Adobe Creative Cloud zijn een vanzelfsprekendheid. 
o Je bent creatief, met oog voor detail en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. 
o Affiniteit met (technische) teksten schrijven is een pre. 
o Je hebt ervaring met Online marketing. 
o Beheersen van de Engelse taal (spreken/schrijven). 
o In het bezit van een rijbewijs B. 
 
Wat krijg je van ons? 
 
Een uitdagende en zelfstandige baan bij een professionele, toekomstgerichte en stabiele organisatie. 
Samenwerking met leuke en gedreven collega’s in een prettige en informele werksfeer van dit familiebedrijf. Ruimte voor 
persoonlijke ontwikkeling en groei want toekomstgericht betekent ook volop mee veranderen. 
 
Jij bent enthousiast na het lezen van deze vacature, hoe kom je met ons in contact? 
 
De werving en selectie gaat via Rijnders Recruitment. Reageer om te solliciteren via dennis@rijnders-recruitment.nl. Wil je 
meer weten over de functie of Alprokon, bel Dennis dan op 06-52841787. Een assessment kan deel uitmaken van de 
selectieprocedure. 
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