
 

 

Wij zoeken een: 

MARKETINGCOMMUNICATIE PROFESSIONAL 

ETNA staat aan de vooravond van flinke internationale groei. En daar gaat marketing een belangrijke 
rol in spelen. Ook in Nederland liggen nog veel kansen. De Marketing Manager stippelt de strategie 
uit. Deze geef jij vervolgens, samen met haar, handen en voeten. Dat betekent dat je aan de slag gaat 
met het ontwikkelen én uitvoeren van diverse marketingcommunicatie activiteiten. Doel? ETNA 
landelijk én internationaal beter in de markt zetten. Je werkt dus nauw samen met de Marketing 
Manager, maar bent ook het aanspreekpunt voor dealers, partners, importeurs en de salesmanagers. 
 
'Hands on' is jouw middle name en jij beschikt over een flinke bak projectmanagement skills. En geloof 
ons, die heb je nodig. Want de ambities zijn groot en er liggen véél kansen. Aan jou de taak om het 
overzicht te bewaken en diverse projecten van a tot z te coördineren. En de trends in de koffiebranche 
en jouw vakgebied? Die volg je op de voet. Verder ga jij aan de slag met: 

• Het opstellen én uitvoeren van het marketingcommunicatieplan. Een mix van off- en online 
     activiteiten, waarbij de focus ligt op online. 

• Het opbouwen van een stevig partnernetwerk dat ETNA kan helpen bij het waarmaken van 
     onze ambities. Denk aan een standbouwer, een vertaalbureau, etc. 

• Het opzetten van video- en e-mailmarketing 

• Het bedenken, bijhouden en uitvoeren van de contentkalender 

• Het vertalen van de brandguide in diverse huisstijldragers 

• Productlanceringen (er zit volgend jaar een nieuwe koffielijn aan te komen!) 

• Het ontwikkelen en bijhouden van de website en een klantportaal 

• Het organiseren van beurzen en events 
 

Wie ben jij? 

• Je hebt een afgeronde hbo-opleiding (Communicatie en/of Marketing) 

• Je hebt 2 tot 3 jaar vakgerichte werkervaring 

• Jij hebt de drive om het iedere dag beter te doen. Je bent dan ook resultaat- en doelgericht. 
     Geen zorgen, je zit niet 24/7 in de cijfers maar jij meet wel de impact van jouw activiteiten. 

• Jij weet strategische plannen om te zetten naar de praktijk 

• Ervaring in het aansturen van een extern bureau is een pre 

• Jij spreekt en schrijft uitstekend Nederlands en Engels. Duits is een pre 

• Kennis van Adobe en ervaring met het schrijven van teksten is een pre 

• Jij hebt een positieve drive, je bent zelfstandig en je wil je graag ontwikkelen in deze functie 

• Jij voelt je thuis in een dynamische en commerciële omgeving 
 
 

Wat mag je van ETNA Coffee Technologies verwachten? 

• Je komt in een groeiend team, bij een internationaal topmerk 

• Je mag meedenken, binnen én buiten jouw werkgebied 

• Je wordt uitgedaagd. Je krijgt veel vrijheid maar ook verantwoordelijkheid. 
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• Er is alle ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling 

• Bij ETNA leeft een echte Achterhoekse mentaliteit (lekker nuchter en informeel!) 

• De onbeperkte geur en smaak van koffie 

Over ETNA 

ETNA Coffee Technologies ontwikkelt en produceert professionele koffiemachines en verkoopt deze 
aan dealers wereldwijd. Onze dealers leveren de ingrediënten en verzorgen de service. Of het nu 
verse bonen of instant producten zijn, onze koffiemachines zetten er een heerlijke kop koffie, 
cappuccino of chocolade van. Dat is onze passie. En dat mag iedereen proeven! 

Ontwikkeld en geproduceerd in de Achterhoek 

ETNA is gevestigd in Doetinchem. Hier ontwikkelen en produceren wij alle machines. Dit betekent dat 
de kwaliteit gewaarborgd is met 100% Nederlandse kwaliteit en vakmanschap. De ETNA producten 
staan bekend om de hoge kwaliteit, lange levensduur en lage service kosten. Onze passie leidt ertoe 
dat wij steeds op zoek zijn naar de beste technologieën, componenten en materialen voor de perfecte 
kop koffie. 

Via onze dealers vinden de koffiemachines hun weg naar de eindgebruikers in o.a. kantoren, industrie 
en horecalocaties. In de afgelopen 25 jaar hebben wij een productportfolio opgebouwd met 
koffiemachines die gebruik maken van 4 zettechnologieën. Door onze expertise zal onze klant geen 
dag zonder koffie zitten. 
 
Ben jij die gedreven Marketing Professional die toe is aan een toffe uitdaging? Solliciteer dan op deze 
vacature bij ETNA Coffee Technologies in Doetinchem, via hrm@etna-ct.com of neem contact op met 
Anne Sprenkelder voor vragen.   
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT  
hrm@etna-ct.com 
Anne Sprenkelder, HR-Manager 
T +31 (0)6 - 49 771 417 


