
marketeer 
Bedrijfsprofiel 
DELMO GROEP is een handelsbedrijf in benodigdheden en machines 
voor de voedingssector. De groepsactiviteiten zijn onderverdeeld in 
Techniek: advisering en verkoop van en serviceverlening aan 
machines en installaties en Groothandel: handelsactiviteiten en 
logistieke diensten. 
 
Delmo Groothandel b.v is in staat vanuit kennis en een steeds actueel leveringsprogramma een 
passend advies uit te brengen en daarbij de juiste producten aan te bieden. De eigen logistieke 
dienst levert de producten in elke maat en/of frequentie die de klant wenst. Delmo Groothandel 
biedt vanuit haar organisatie niet slechts producten, maar plaatst dit in partnerschap, een complete 
dienstverlening op gebied van benodigdheden voor de voedingssector.  
 
Functieomschrijving 
Je wordt volwaardig deel van het verkoopteam onder leiding van Renske. Je wordt 
verantwoordelijk voor het vormgeven van de marketing. Als je begint aan deze functie draai je eerst 
een paar weken mee binnen het team verkoop-binnen, daarna stel je je eigen roadmap op waarin 
je aangeeft waarmee je je de komende 12 maanden allemaal mee bezig gaat houden.  
 
Je zorgt hiermee dat Delmo ook online beweegt en precies uitstraalt waar we voor staan. Zo bouw 
je je online-netwerk, een netwerk van betrouwbare en gepassioneerde mensen die een prachtige 
beroep uitoefenen in een enerverende sector waar van alles gebeurt. Om het netwerk uit te 
breiden bedenk jij in je functie unieke acties en komt met een doortimmerd verbeterplan. Dat plan 
ga je ook zelf vorm geven.  
 
Je gaat zien wat er speelt in de markt en anticipeert hier direct op. Je creëert content voor mailings, 
waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen diverse doelgroepen. Maar ook content voor social 
media, waarbij je onderscheid maakt tussen de verschillende media. Hiermee weet je ook 
zelfstandig het aantal “volgers” van Delmo te laten groeien.  
 
Je hebt het passende werk- en denkniveau en een afgeronde opleiding richting Marketing en 
Communicatie 
Je bent zelfstandig en in staat acties te bedenken en uit te voeren 
Je bent een echte taalflirter en schrijft originele, krachtige en effectieve teksten 
Je bent creatief en weet snel en vaardig om te gaan met de nodige applicaties 
Je hebt affiniteit met de voedingssector en weet te anticiperen op ontwikkelingen binnen de 
branche  
 
Spreekt bovenstaande jou aan? Bel voor informatie naar 088-8543 800 en vraag naar Renske of mail 
direct je sollicitatie en c.v. We maken dan graag een afspraak voor een kennismakingsgesprek! 
 

 Wil je direct solliciteren? Stuur dan je sollicitatie en/of  C.V. naar vacature@delmo.nl of 
Delmo Groothandel b.v.             
t.a.v. Dhr. F.O. de Leede 
Edisonstraat 14 
2809 PB  GOUDA                              
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 


