
Over Häfele
Häfele Nederland B.V. is een handelsonderneming van meubel- en bouwbeslag, led-
verlichting voor meubels en elektronische toegangssystemen. Het is een zelfstandige 
onderneming binnen de Häfele-Group, een in 1923 opgericht Duits familiebedrijf, met 
meer dan 8.100 werknemers, dat zich heeft ontwikkeld tot een van de marktleiders 
wereldwijd. In Nederland werken ca. 45 personen. Vanuit ons kantoor in Apeldoorn 
ondersteunen we Nederlandse klanten uit de interieurbouw, meubelindustrie, bouw- 
en projectenbranche met onze technische kennis en een enorm assortiment aan 
innovatieve, slimme en duurzame oplossingen. Klantgericht denken en handelen, 
deskundig advies, een slagvaardige aanpak en een collegiale, open werksfeer vinden 
we daarbij erg belangrijk.

Wat biedt Häfele?
• Parttime dienstverband van ca. 24 uur. 
• Een afwisselende baan met volop ruimte voor frisse ideeën en een hands-on 

aanpak. 
• Een informele en inspirerende werkplek in een modern kantoor.
• Enthousiaste, gedreven en betrokken collega’s.
• Ruimte en vrijheid voor persoonlijke groei en doorontwikkeling.
• Een marktconform salaris & uitstekende pensioenregeling.
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
•  Personeelskorting op ons assortiment en een fietsplan.

Vacature Marketing/Communicatie medewerker
Creatieve duizendpoot met passie voor schrijven en organiseren

Word jij onze Marketing/Communicatie Specialist?
Ben jij een creatieve duizendpoot met een passie voor communiceren,  
organiseren en schrijven? Kom dan ons marketingteam versterken!  
Häfele Nederland heeft haar omzet in de afgelopen 5 jaren meer dan  
verdubbeld en heeft ook voor de komende jaren ambitieuze groeiplannen. 
Vandaar dat we ter uitbreiding op zoek zijn naar een enthousiaste marketing 
professional die een bijdrage kan leveren aan deze groei.

Wat ga je doen?
Als Marketing/Communicatie Specialist schrijf je vlot leesbare teksten over 
onze producten en events voor onze online kanalen (o.a. social media en 
e-mailings) en onze uitingen in vakbladen en coördineer je de plaatsingen. 
Vervolgens analyseer je de resultaten en adviseer je het team hoe we onze 
uitingen nog verder kunnen verbeteren. Daarnaast bedenk je samen met je 
Marketing collega’s verrassende concepten voor beurzen en events voor de 
winkelvloer en neem je het voortouw in de organisatie ervan. 

Wat wij vragen:
• HBO-diploma gericht op marketing en/of communicatie.
• Min. 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie.
• Je bent creatief en goed in het bedenken van impactvolle communicatie- 

uitingen en events en je vindt het leuk activiteiten van begin tot eind te 
begeleiden.

• Voor het schrijven van vlot leesbare teksten draai jij je hand niet om.
• Je hebt ervaring met het schrijven en versturen van content voor nieuws-

brieven en social media én met de bijbehorende marketing automation 
software.

• Je bent analytisch sterk en kunt rapporteren over de effectiviteit van de 
verschillende communicatie-uitingen.

• Je bent initiatiefrijk, zelfstandig en een echte teamplayer.
• Je hebt een uitstekende beheersing van het Nederlands.
• Daarnaast spreek en schrijf je goed Engels; kennis van de Duitse taal is 

een pre.

Interesse?
Stuur een e-mail voorzien van je motivatie en CV naar vacature@hafele.nl. 
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Marieke de Jong - Marketing 
Manager Häfele - of kijk op www.hafele.nl voor meer informatie over ons 
bedrijf en onze producten.


