
TUNAP.beTUNAP werkt.

DRIVE & PASSIE
Werken voor en bij de TUNAP GROUP

Marketing medewerker (m/v/x)
Functie: 

   Het organiseren, voorbereiden en uitvoeren van  
 marketingactiviteiten (plan, budget, documenten)

   Bewaken van de TUNAP Corporate Identity
 ○ Vormgeving van ondersteunend materiaal voor de 

sales force (presentaties, advertenties, bestel- 
formulieren, prijslijsten, folders, brochures, …)

 ○ Grafische ondersteuning voor de online kanalen
   Voorbereiden van productlanceringen en interne  

 meetings
   Beheer en opvolging PIM systeem (Product Informatie  

 Management)
   Vertalen en review van vertalingen (DE /EN u NL/FR)
   Contact met externe partners: importeurs & dealer- 

 groepen, vakmedia, drukkerijen, …
   Liaison tussen Marketing HQ & Marketing afdeling  

 Benelux

TUNAP Benelux nv
t.a.v. Barbara Van Hamme, 
Oeverstraat 23
9160 Lokeren, België
barbara.van.hamme@tunap.com

Interesse?  Stuur uw motivatiebrief en CV (+ foto) naar: 

De TUNAP GROUP 
Met TUNAP wordt de wereld een betere plek om te wonen: door duurzame oplossingen te ontwikkelen op het gebied van reiniging, verzorging en 
bescherming. Met auto-, industrie-, sport- en huismerkproducten verbetert TUNAP het dagelijks leven van mensen. We inspireren met intelligente 
productconcepten, toepassingen en service van de hoogste kwaliteit. Met klantspecifieke oplossingen levert onze sales organisatie een bijdrage 
aan persoonlijk welzijn, gezondheid en behoud van hulpbronnen. TUNAP heeft internationaal meer dan 800 mensen in dienst.

Voor de versterking van ons team zijn wij op zoek naar een 

Profiel:
   Je hebt oog voor kwaliteit en detail
   Je bent communicatief, resultaatsgericht, zelfstandig en  

 hebt geen moeite om te werken tegen deadlines
   Je voelt je thuis in een pragmatische, directe en no-nonsense  

 omgeving 
   Je hebt een goede kennis van de Adobe Creative software  

 pakketten: Indesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat.  
 Kennis/ervaring met Adobe Premiere Pro is een plus

   Je hebt een goede kennis van Nederlands, Frans en Engels  
 Kennis Duits is een plus

Wij bieden:
   Een boeiende en stabiele positie in een internationaal  

 groeiend bedrijf met een dynamische cultuur en  
 collegiale sfeer

  Je krijgt kansen om mee te groeien
  Hierbij hoort een marktconforme verloning


