
Marketing Manager   
 

 

 

De Marketingstrategie uittekenen en implementeren van de BeLux branche van een wereldspeler op 
vlak van veilige automatisatie, dat lijkt je wel wat? Een collegiale, hulpvaardige werksfeer waar je veel 
verantwoordelijkheid kan nemen is jouw ding?  

Dan is verder lezen de boodschap. Grote kans dat je bij Pilz je hart gaat kunnen ophalen!  

 

Jouw taken en verantwoordelijkheden  

• Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de Marketingstrategie (offline & online) en het 
daarna ook in praktijk brengen van deze strategie. Hierbij ligt de focus enerzijds op merk-
aanwezigheid in de markt, en anderzijds het ondersteunen van de Sales Engineers in hun 
prospectie-activiteiten, door voor hen de interessantste opportuniteiten uit de markt te halen.  

• Je rapporteert aan de Algemeen Directeur van Pilz België.  
• Als dusdanig krijg je veel verantwoordelijkheid en autonomie om de marketing activiteiten van 

Pilz Belgium vorm te geven. Ook verwachten we dat je je steentje bijdraagt aan het continu 
verbeteren van het hele bedrijf, en van de interne samenwerking.  

• Je werkt uiteraard nauw samen met de Sales Manager en de Sales Engineers.   
• Je bent verantwoordelijk voor de contacten met de pers.  
• Bij de implementatie van je Marketingstrategie kan je rekenen op de ondersteuning van een 

Marketing-collega. Toch zal je zelf regelmatig ook hands-on meewerken aan: 
– Organiseren van events, workshops en beursdeelnames 
– Up-to-date en beschikbaar houden van sales-materiaal (brochures, folders, stickers, 

posters, …) 
– PR acties en voorzien van PR materiaal  
– Beheren van het CRM systeem (SAP CRM) 
– Productlanceringen 
– …  

 

Wat we je bieden  

Bij Pilz Belgium (www.pilz.be) zijn we met 35 mensen, die in een collegiale en familiale sfeer 
samenwerken met elkaar. Als safety ambassadeur begeleiden we al sinds 1995 zeer uiteenlopende, grote 
en kleine klanten in het veilig maken en automatiseren van hun machines, processen en productielijnen. 
We zijn actief in België en Luxemburg, en regelmatig ver daarbuiten. Pilz International (2400 
medewerkers) is een Duits familiebedrijf dat al bestaat sinds 1948, en dat ondertussen een wereldspeler 
is geworden in veilige automatisering.  

We hechten heel veel belang aan de volgende waarden. Vind jij die dingen ook belangrijk? Dan gaan we 
het waarschijnlijk goed kunnen vinden met elkaar!  

• We zijn een echte partner voor onze klanten. We denken mee en durven breed te kijken. We zijn 
er om een oplossing te vinden samen met de klant, niet om gewoon onze checklists af te lopen.  

• Innovatieve portfolio: door deel uit te maken van een internationale groep kunnen we werken 
met state-of-the-art technologie. 

• We zijn gepassioneerd: ons hart gaat sneller slaan van een goed ontworpen machine of 
automatisatie. We doen wat we doen met veel goesting.  

http://www.pilz.be/


• We nemen initiatief en kijken vooruit, om opportuniteiten te zien en eventuele problemen te snel 
af te zijn. 

• We zijn open en eerlijk voor elkaar en voor onze klanten, maar altijd op een hulpvaardige en 
respectvolle manier.   

 

Waarom onze mensen het leuk vinden om bij ons te werken 

• Je kan veel leren en je krijgt de kans om opleidingen te volgen en jezelf te ontplooien.  
• Je kan bij je collega’s terecht voor hulp en ondersteuning, dit binnen België, maar ook binnen 

Pilz International (2400 mensen). 
• We zijn er trots op om een omgeving te zijn waar je jezelf kan zijn, zonder bureaucratie, ‘politics’ 

en gedoe. Maar mét inspraak en de mogelijkheid om verantwoordelijkheid te nemen. 
• Uiteraard zit je bij ons financieel ook prima. Je krijgt een sterk verloningspakket met daarin 

groeps- & hospitalisatieverzekeringen, bedrijfswagen, laptop, gsm, …  
• Je werkt doorgaans op het BeLux hoofdkantoor in Gent (dicht bij de Ikea, dus goed bereikbaar), 

aangevuld met thuiswerk wanneer dat aangewezen is.  

 

Wie we zoeken 

Heb je veel zitten knikken tijdens het lezen van de tekst hierboven? Grote kans dan dat er een klik zal zijn 
tussen ons. Hieronder nog een aantal vaardigheden die belangrijk zijn in deze functie:  

• Je hebt minimaal een Bachelor diploma (of gelijkwaardig door ervaring), aangevuld met een 
sterke expertise en ervaring in B2B Marketing & Communicatie projecten en strategie.  

• Je hebt affiniteit en ervaring met digital marketing en data driven marketing.  
• Je kan overweg met tools zoals Adobe Photoshop & InDesign, eventueel Adobe Illustrator, 

Social Media, Mailchimp, SAP CRM, Google Analytics, enz. 
• Marketingervaring in technische domeinen zoals automation safety, machine safety, functional 

safety, process safety of safety systems is een pluspunt. 
• Je neemt graag initiatief en je kan je aanpak vlot aanpassen aan veranderende omstandigheden.  
• Je bent sterk in het uittekenen van concrete actieplannen en het coördineren, uitvoeren en 

opvolgen van deze actieplannen. 
• Je kan mensen aansturen en motiveren op een ondersteunende manier.  
• Je beheerst het Nederlands zeer goed en je kan professioneel communiceren in het Engels en 

het Frans. 
• Hoewel we belang hechten aan een goede balans tussen werk en privé leven, zal je al eens 

overuren moeten doen, b.v. wanneer er beurzen zijn. Je kan wel de nodige flexibiliteit aan de 
dag leggen om je werkuren af te stemmen op ieders noden: die van Pilz en die van jezelf. 

 

Goesting? 

Stuur dan je cv naar jobs@pilz.be, Heb je vragen, stuur ze gerust per mail, of neem contact op met Els 
Brisau (09 321 75 70) of Meindert Giessen (0471 29 58 79). 

mailto:jobs@pilz.be

