
 
 
 
SIMPoint is specialist in Nederland op het gebied van IoT (Internet of Things) en maakt onderdeel uit van 
de Europese Wireless Logic Group. Als business- en leadpartner van onder andere KPN is SIMPoint dé 
partner voor ieder IoT vraagstuk! Om onze groei en ambities te verwezenlijken zoeken wij voor de 
afdeling marketing een: 
 
 

Online/offline Marketing Manager m/v 
(32-40 uur) 

 
Ben jij creatief en is marketing je middle name? Wil jij zowel de on- en offline marketing activiteiten van 

een jong bedrijf vormgeven? En schuw jij het niet om je reeds opgedane kennis in de praktijk te brengen?  
Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 
Als marketing manager ben je eindverantwoordelijk voor alle marketing activiteiten van SIMPoint 
Nederland. Een belangrijke taak is de re-branding van SIMPoint naar Wireless Logic. Tegelijkertijd creër jij 
ook plannen om nieuwe klanten aan te trekken doormiddel van on- én offline campagnes. Jouw 
creativiteit krijgt natuurlijk alle ruimte, maar je bent ook bezig met de volgende werkzaamheden: 
 
Offline marketing: 

- Verantwoordelijk voor de doorvoer van de huisstijl in diverse communicatie middelen 
- Ontwikkeling van sales ondersteunende materialen zoals o.a. leaflets en print 
- Organiseren van kennissessies en events ter bevordering van (partner-)sales 

 
Online marketing: 

- Vormgeving, invulling en vindbaarheid website verbeteren doormiddel van o.a. SEA en SEO 
- Opzetten en uitvoeren van een (social) mediaplan  
- Verzorgen van direct marketing campagnes  

 
Wij bieden: 

- Een groeiend, dynamisch en enthousiast bedrijf dat actief aan haar ambities werkt in een snel 
veranderende en groeiende markt; 

- Een functie met veel vrijheid waarbij resultaat telt; 
- Een marktconform basissalaris, afhankelijk van ervaring en opleidingsniveau; 
- Een uitstekende bonusregeling; 
- Een uitdagende functie waarin je jezelf verder kunt ontwikkelen; 
- Enthousiaste collega’s en een prettige, collegiale sfeer; 

 
Wij zoeken: 

- HBO/WO werk- en denkniveau; 
- Aantoonbare marketing ervaring; 
- Ambitie; 
- Winnaarsmentaliteit;  
- Verantwoordelijkheidsgevoel; 
- Goede communicatieve vaardigheden (beheersing van de Nederlandse en Engelse taal); 
- Flexibiliteit; 

 
Geïnteresseerd? Mail dan je CV en motivatie vóór 28 februari 2020 naar Rob Lammers (Algemeen 
Directeur): Rob.Lammers@simpoint.com 
Publicatiedatum: 05-02-2020 


