
 
 

Wil jij groeien? Wij gaan groeien! Met als doel om het grootste, mooiste en 

meest toonaangevende agrarische groothandelsbedrijf van Nederland te 

worden. Iedere dag stellen wij de glimlach van onze klant centraal. Dit doen 

we samen met onze collega’s in Nederland en Frankrijk en wij willen hierin 

graag samenwerken met jou! 
  

MARKETING MEDEWERKER M/V (32-40 uur) 
 

Wie is BTN de Haas / Vital Concept: 

 

Wij zijn sinds 1925 actief in de verkoop van agrarische artikelen, dit doen wij vandaag de dag 

vanuit onze winkel in Groningen en via onze webwinkel www.btndehaas.nl. Sinds juli 2021 maken 

we deel uit van het Franse familiebedrijf Vital Concept, een agrarische groothandel werkend 

vanuit het prachtige Bretagne. Binnen ons bedrijf in Nederland werken we samen met ons team 

van 32 collega’s met als doel alle dagen de klant te voorzien van een glimlach. 

Door de krachten van beide bedrijven te bundelen willen we groeien naar de toekomst. 

 

Wat is de inhoud van de functie: 

 

BTN de Haas streeft met haar marketingteam een omnichannel strategie na. Het doel hiervan is 

om een gesynchroniseerde uniforme manier van marketing toe te passen op de volgende 

kanalen (omnichannels):  

- Print marketing (o.a. folders, catalogi en advertenties) 

- E-mail marketing 

- Online marketing (o.a. Google Adwords) 

- Video marketing 

- Social Media marketing 

- Content marketing (o.a. SEO) 

- Winkel presentatie 

 

 Je bent samen met je collega’s van het marketingteam verantwoordelijk voor het maken 

van een marketing- en content planning en voert een deel hiervan operationeel uit. 

 Je bent verantwoordelijk voor het uitbouwen van onze reeds bestaande Imago-marketing 

vormen (BoerENverstand, “Geef om elkaar” campagne). 

 Samen met onze productspecialisten brainstorm je regelmatig over creatieve marketing 

ideeën die de agrariërs een glimlach kunnen bezorgen. 

 

 

http://www.btndehaas.nl/


Wat kenmerkt jou: 
 

 Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie. 

 Je hebt ambitie en probeert anderen in deze ambitie mee te nemen.  

 Je bent een creatieve denker. 

 Je bent resultaat gedreven en hebt een commerciële mindset. 

 Je vindt gesprekken met collega’s aan de kantinetafel even belangrijk als gesprekken met 

onze mediapartners. 

 

Specifieke vaardigheden die je een voordeel geven: 

 

 Ervaring met gebruik van Google Analytics. 

 Ervaring met een e-mail marketing programma. 

 Je hebt een uitmuntende beheersing van de Nederlandse taal. 

 

Wat bieden we jou: 

 

- Een commerciële en creatieve baan vanuit onze prachtige locatie in Groningen. 

- Een dynamische functie in een groeiende onderneming. 

- Een gezellig team van collega’s met als gezamenlijk doel de klant en elkaar iedere dag te 

voorzien van een glimlach.. 

- Een marktconform salaris passend bij je ervaring met een premievrij pensioen. 

 

Passen de kernwoorden Groeien, Samenwerken en Glimlachen bij jou, ligt je hart en passie in het 

drijven van marketing en heb je interesse in deze uitdagende functie binnen ons prachtige 

bedrijf? Stuur je sollicitatiebrief en C.V. voorzien van foto naar onderstaand adres: 

 

BTN de Haas BV 

t.a.v. Kees Freije & Bram Stuive 

Osloweg 139      

9723 BK Groningen 

Telefoon: 050-5414311 

E-mail: K.Freije@btndehaas.nl 

mailto:K.Freije@btndehaas.nl

