
  

  

Kärcher is wereldwijd markt-
leider op gebied van reini-
gingssystemen, producten en 
diensten.  Het bedrijf staat 
voor  kwaliteit, innovatie en 
duurzaamheid. De sleutel van 
ons succes zijn onze gemoti-
veerde medewerkers die da-
gelijks hun expertise toewijden 
aan ons bedrijf en product.  
 
 
Kärcher is een  Duits familie-
bedrijf dat  uitzonderlijke carri-
èremogelijkheden aanbiedt 
binnen een sterke, gezonde 
en internationaal gereputeerde 
groep. 
 
 
Interessante uitdagingen in 
combinatie met uitwisseling 
van know-how,  creëren een 
ideaal platform  voor de indivi-
duele carrièreplanning en 
persoonlijke ontwikkeling.  
 
 
Wij zoeken naar betrokken 
medewerkers die teamwork 
waarderen.  Medewerkers die 
samen met ons streven naar  
wat Kärcher speciaal maakt : 
altijd het beste aanbieden, 
zonder uitzondering.  
 
 
 

Aan het hoofd van het Kärcher Marketing- & Product Management Team zoeken wij een : 

Marketing Manager (m/v) 

 Het ontwikkelen, budgetteren en in praktijk 
brengen van het Kärcher Belux marketing-
plan. 

 Het managen en motiveren van een klein 
en gespecialiseerd team van marketeers, 
productmanagers en een producttrainer. 

 Het bewaken van deadlines en het beheren 
en opvolgen van contracten en samenwer-
kingsrelaties met externe partners in me-
diabuying, fulfilment, PR, creatie, sponso-
ring, POS-materiaal, beursorganisatie, on-
line-marketing, SEO/SEA etc. 

 Het bewaken van de corporate marketing-
strategie en marketingdivisie in nauwe sa-
menwerking met het hoofdkantoor in Duits-
land. 

 Het aansturen van Product Management op 
gebied van introductie, monitoring, informa-
tie, support, advies en markt-en concurren-
tieanalyse voor professionele producten. 

 Het fungeren als sparring partner voor de 
sales teams door  het detecteren van lokale 
marketing opportuniteiten en het doelge-
richt stimuleren van brand awareness. 
 

 Jouw taken zijn:  

 Genoten van een hogere opleiding in Mar-
keting of gelijkwaardig (Master in Economie, 
TEW, Bedrijfskunde, Handelsingenieur)  

 Relevante en succesvolle ervaring in B2B-, 
Trade- en Consumer Marketing, idealiter 
voor technische producten of oplossingen. 

 Ondernemend , creatief en innovatief met 
een vooruitstrevende marketingvisie, strate-
gisch inzicht en praktische know-how. 

 Resultaatsgericht , gepassioneerd en toe-
gewijd professional met organisatorische 
kwaliteiten en sterk analytisch vermogen. 

 Diplomatisch maar evenzeer doortastend, 
assertief, initiatiefvol en efficiënt in het dy-
namiseren, motiveren en inspireren van 
medewerkers. 

 Communicatief vlot en overtuigend met 
uitstraling en impact op verschillende ni-
veaus binnen een organisatie en in externe 
contacten. 

 Ervaring met CRM systeem en met het 
werken in een ERP omgeving 

 Vlotte en parate kennis Frans en Engels. 

 Jouw profiel is: 

 Wij bieden jou: 
 

Kärcher N.V. 

Afdeling HR  

Boomsesteenweg 939 

2610 Wilrijk (Antwerpen) 

sofie.maes@be.kaercher.com 

 

 Jouw contact Geïnteresseerd? Stuur je motivatiebrief en 
CV naar de HR afdeling, met vermelding van 
de functie. 
 

 Vast dienstverband met flexibele uurrege-
ling 

 Extra-legale voordelen (maaltijcheques, 
groepsverzekering, ...) 

 Een stimulerende werksfeer met aan-
dacht voor flexibiliteit, vrijheid en per-
soonlijke verantwoordelijkheid 


