Product Marketeer
Job Description
Position at Ingram Micro

Ingram Micro is op zoek naar jouw Talent!
Ben jij dat extravert type dat energie krijgt van het creëren van marketing
campagnes en het positioneren van een innovatief product op de IT markt?
Fit jij het beste in een dynamische omgeving waar je voortdurend
gechallenged wordt?
Well, this is our challenge!
Als Product Marketeer bij Ingram Micro ben je verantwoordelijk voor de
marketing van de Retail Business: Printing, PC's & Components.
Je stelt jouw marketing acties commercieel af op de doelstellingen van de
retail vendoren (HP, Acer, Asus, ...) en je weet in te spelen op de behoeften
van onze klanten (B2B en B2C).
Je beheert een aanzienlijk marketing budget en legt een continue focus op het
gericht positioneren van onze volume producten op de IT markt.
Jij bent een belangrijke pionier binnen het team van Product
Marketeers en maakt actief onderdeel uit van de Volume strategie van
Ingram Micro. Mee denken over de juiste profilering van Ingram Micro als IT
distributeur in de markt en initiatieven durven voorstellen ter verbetering, zit in
jouw DNA!
Jouw rol:
•
•
•
•

Opmaak van originele go to market communicatie plannen en marketing
campagnes
Creatieve content writing op blogs, websites, magazines & mail acties
Marketing acties commercieel afstemmen op de doelstellingen van de
Retail Business (Vendoren van Printers, PC's & Components)
Analyses van marketingacties en vertaling naar voorstellen ter
verbetering

•
•

Opstellen en organiseren van partner enablement events, product
trainingen & seminars
Beheer van je marketingbudget van A tot Z (van voorstelling bij
vendoren tot administratieve opvolging)

Jouw profiel:
•
•
•
•
•
•
•

Een diploma in Marketing of gelijkaardig aan ervaring
Een eerste ervaring in Marketing binnen een IT Context / op B2B niveau
is een plus, maar geen must
Je beheerst de Nederlandse, Franse en Engelse taal
Je bent communicatief sterk en overtuigend
Je kan zelfstandig initiatieven ontplooien
Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de markt en durft
de nieuwste communicatiemiddelen hanteren
Je bent een creatieve ondernemer binnen een onderneming

Ons aanbod:
•
•
•
•
•
•

Je bevindt je dagelijks in een dynamische afdeling waar je creatief kan
samenwerken met open minded en energieke collega’s
Je krijgt de ruimte om jezelf te ontwikkelen en je klantennetwerk
proactief te verbreden
Je werkt binnen een innovatieve markt en maakt gebruik van de
nieuwste diensten en communicatietools
Je werkt voor één van ‘Fortune’s Most Admired Companies in the
World’ dat genomineerd werd voor ‘Cloud Distributor of the year’
Je kan genieten van (internationale) doorgroeimogelijkheden
Je verdient een marktconform salaris en een zeer aantrekkelijk pakket
aan secundaire arbeidsvoorwaarden (ADV dagen, maaltijdcheques,
groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, …).

Onze cultuur:
Bij Ingram Micro staat het geloof in onze mensen centraal. We reiken de
nodige tools aan, stimuleren ondernemerschap en bieden kansen om een
echte carrière uit te bouwen. We streven naar een humane werkomgeving
waar ruimte is voor initiatiefname, creativiteit en persoonlijke groei. Ingram
Micro België heeft een internationaal, maar tegelijk ook een familiair en
gezellig karakter. We scheppen banden, zowel met onze collega's, partners

als klanten.
Interesse?
Stuur asap je CV op! Wij kijken er naar uit je te mogen verwelkomen op ons
gloednieuwe kantoor in Diegem (Hermeslaan 1).
Vragen?
Onze Talent Acquisition Specialist helpt je met plezier verder:
lissa.callens@ingrammicro.com
+32 2 254 9218
Meer info?
Bekijk gerust onze Career Page: https://be.ingrammicro.eu/en/careers

