
Wat je kunt verwachten van deze rol:

n Je creëert en het onderhoudt online 
campagnes (SEA, Google Display en
social media).

n Je bent verantwoordelijk voor het 
onderhoud, de analyse en optimalisatie 
van de websites, hierbij heb je veel 
aandacht voor een optimale gebruiks-
ervaring en zoekmachine optimalisatie 
(SEO).

n Je draagt zorg voor een verdere 
invulling en ontwikkeling van myKWS; 
de digitale tool die 24/7 door boeren 
kan worden geraadpleegd.

n Het monitoren en organiseren van 
social media marketing.

Jouw sterke punten en ervaringen:
n Je hebt een HBO-opleiding afgerond 

op het gebied van Online Marketing & 
Communicatie 

n Je hebt uitstekende communicatieve 
vaardigheden en staat organisatorisch 
sterk in je schoenen.

n Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands 
en Engels, kennis van de Franse taal is 
een pré.

n Goede kennis van en affiniteit met de 
teelt van landbouwgewassen en de 
veehouderij is een pré.

n Teamspirit is belangrijk voor deze functie, 
maar je bent tevens goed in staat om 
zelfstandig te werken.

n Je bent in staat om regelmatig vanuit 
ons kantoor in Etten-Leur te werken.

Wij bieden een uitdagende functie binnen een dynamisch, internationaal bedrijf, 
een prettige werkomgeving en goede primaire en secundaire voorwaarden:

n Marktconform salaris
n 25 vrije dagen per jaar, plus tot 8 extra 

dagen afhankelijk van je leeftijd (o.b.v. 
fulltime contract)

n Collectieve pensioenregeling
n Welzijnsprogramma voor werknemers
n Uitgebreide mogelijkheden om jezelf te 

ontwikkelen

Meer weten over de functie of solliciteren? Neem dan contact op met Marketing 
Communicatie Manager Jan van Beek via +316 823 15 285 of jan.vanbeek@kws.com.

Over KWS
KWS is één van ’s werelds meest innovatieve en langst bestaande bedrijven op het gebied 
van plantenveredeling. De kernactiviteiten liggen op het gebied van suikerbieten, maïs, 
granen, groenten en oliehoudende zaden. KWS heeft ruim 5.000 medewerkers in dienst die 
actief zijn in meer dan 70 landen. Ga naar www.kws.com/nl voor meer informatie.

Our foresight. Your inspiration.

Plant tomorrow’s ideas.

SEEDING
THE FUTURE

SINCE 1856

Digital Marketing Specialist (parttime)

Als Digital Marketing Specialist ben je verantwoordelijk voor het implementeren van 
de online marketing strategie in de Benelux.
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