
ALSO Nederland kijkt er naar uit om met jou samen te werken als

Channel Marketing Coördinator (m/v)
Fulltime in Nijmegen (40 uur per week)

De Channel Marketing Coördinator is verantwoordelijk voor het verder uitbouwen en ontwikkelen van onze channel 
marketingactiviteiten. Denk hierbij aan het doorontwikkelen van onze channel concepten als ITPRODEALS en ons loyalty 
program ALSO Favorites. Je bent iemand die conceptmatig kan werken, maar zelf ook volop in actie is om vernieuwde 
sales- en marketingplannen te initiëren en uit te voeren in overleg met de overige marketing collega’s. 

WAT GA JE DOEN?: 
 � Je bent verantwoordelijk voor alle coördinerende 

werkzaamheden rondom ons ITPRODEALS concept 
inclusief de 4P’s (o.a. prijs- en margestrategie). Jij bent 
de spin in het web tussen de afdelingen: Category 
Management, Sales, E-commerce en onze marketing 
partners en vendoren. 

 � Ontwikkeling van nieuwe trade marketing activiteiten 
behoort tot jouw takenpakket. Jij bent in staat om kansen 
en ontwikkelingen in de markt om te zetten tot concrete 
marketingcampagnes.

 � Als Channel Marketing Coördinator ben je dagelijks bezig 
met het verder ontwikkelen van ons loyaliteitsprogramma, 
het inplannen en ontwikkelen van nieuwe programma’s en 
campagnes in samenwerking met de andere marketing 
collega’s en vendoren.

CHANNEL MARKETING COÖRDINATOR (M/V)
ALSO Nederland B.V.

Wil je meer weten of direct solliciteren? Bel dan voor meer informatie of stuur een sollicitatiebrief met CV naar:
ALSO Nederland B.V. | t.a.v. Karin Goedemans | Postbus 110 | 6500 AC NIJMEGEN

E-mail: sollicitaties@also.com | 024 - 3333 250

JOUW PROFIEL:
 � HBO werk- en denkniveau;
 � Enkele jaren werkervaring in een commerciële functie, bij 

voorkeur Trade Marketing;
 � Je kunt gestructureerd werken, goed met  deadlines 

omgaan en je hebt een positief kritische instelling;
 � Je bent gedreven, analytisch, accuraat, proactief, 

standvastig, creatief en een teamplayer die goed 
zelfstandig kan werken;

 � Je hebt affiniteit met IT-branche en krijgt energie van een 
organisatie die groeiend is;

 � Ervaring met het systeem SAP is een pre.

ALSO Nederland is onderdeel van de ALSO Holding AG met vestigingen in 15 Europese landen. 
Naast de sterke positie op domeinen als IT, Telecommunicatie en Consumentenelektronica, beschikt ALSO over een 
unieke Cloud Marketplace die volledig in eigen beheer is. ALSO brengt toegevoegde waarde in een veranderende 

IT-markt en groeit hierdoor erg hard, waardoor we op zoek zijn naar nieuwe collega’s.


