
     

                                  

Position : Marketing & Communication Coordinator (full time) 

Location : Velp, The Netherlands 

Duration: 
Indefinite 

OLMIX GROUP: 

Binnen Olmix Group (www.olmix.com) zijn we op zoek naar een Marketing & 

Communication Coordinator.  

De nadruk binnen de Olmix Group ligt op de ontwikkeling en productie van natuurlijke 

alternatieven voor de landbouw. De ontwikkeling van additieven op basis van algen en 

kleisoorten is de kernactiviteit. Olmix biedt oplossingen voor activiteiten op een meer 

duurzame landbouw, waarbij reductie van antibioticagebruik en reductie van pesticiden, 

centraal staan.   

Olmix biedt natuurlijke oplossingen 'voor een gezondere voedselketen, ontwikkeld op basis 

van sporenelementen, klei en algen. Een nieuwe visie op basis van een revolutionaire 

technologie die grote vooruitgang betekent voor de toekomst voor milieu en economie.  

Job description : 
 

Voor uitbreiding van ons Marketing en Communicatie team in Velp (Melspring International, 

team Noord Europa) zijn wij op zoek naar een enthousiaste  

Marketing & Communication Coordinator (full time)  

Samen met je collega coördinator, coördineer en voer je werkzaamheden uit ter 

ondersteuning van de commerciële afdelingen (focus Noord Europa). Je draagt bij aan het 

formuleren en inrichten van de benodigde marketing- en communicatie-aanpak en zorgt 

voor uitvoering. Je analyseert de wensen en behoeften van de commerciele afdelingen en 

vertaalt dit proactief naar marketing en communicatie-uitingen.  

 

Ondersteunen van de commerciële afdelingen op alle facetten van Marketing en 
Communicatie: 

• In kaart brengen van de wensen van de commerciële afdelingen en dit vertalen 

naar effectieve communicatie, benodigde middelen, activiteiten en planning. 

• Ontwikkelen van promotiemateriaal voor onze producten gebaseerd op de 

markt in Noord Europa. 

• Organiseren/coördineren van in- en externe communicatieactiviteiten, zoals 

(internationale) beurzen en evenementen. 

• Opstellen van diverse communicatie-uitingen, zoals promotiemateriaal, 

verpakkingen, nieuwsbrieven, brochures, bedrijfs- en productpresentaties, 

beeldmateriaal, advertenties, persberichten, online content en berichtgeving. 

Dit alles conform huisstijl. 

• Beheer diverse websites.  

• Plaatsen van uitingen op Social Media. Proactief en in samenwerking met de 

commerciële afdelingen. 

In deze functie werk je nauw samen met de marketing afdelingen die vallen binnen de Olmix 

Group. Het hoofdkantoor is gevestigd in Bréhan, Frankrijk. 

Requested skills: • MBO+ / HBO werk- en denkniveau. 



• Minimaal 3 jaar relevante werkervaring binnen een internationale marketingafdeling. 

• Ervaring met het organiseren van evenementen. 

• Ervaring met online marketing en actuele kennis van en ervaring met grafische 

vormgeving. 

• Ervaring met het schrijven van teksten. 

• Goede beheersing Nederlands en Engels. Duits en Frans een pré. 

• Affiniteit met de agrisector en/of aquacultuur en/of Animal Care en/of water(zuivering) is 

een pré. 

How to apply: 
 

Wil je graag werken in een dynamische werkomgeving, waar geen dag hetzelfde is, dan ben 

je bij ons aan het juiste adres. Wij ontvangen graag jouw CV én motivatie per e-mail via: 

staff@melspring.com, t.a.v. Marjolein Posthumus, HR-officer.  
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