
 
 

LEADING IN TECHNOLOGY! 
Sormac is wereldwijd een toonaangevend bedrijf dat machines en verwerkingslijnen 
ontwikkelt en produceert voor de groentenverwerkende versindustrie. 

We hebben een goede reputatie op het gebied van schilmachines voor aardappelen, wortelen 
en uien, en zijn de meest vooruitstrevende producent van was- en droogsystemen voor 
(delicate) bladgroenten. Sormac streeft naar perfectie in ontwerp, constructie en 
functionaliteit, waardoor onze klanten het best mogelijke eindproduct van hoge kwaliteit 
kunnen leveren aan hun klanten. 

 
Voor de uitbreiding van onze afdeling Marketing zijn wij per direct op zoek naar een: 
 
 

Communicatie en marketing specialist 
 
Functie-informatie: 
 
De ideale medewerker: 

• Brengt de doelgroep in kaart en bepaalt communicatiestrategieën  
• Schrijft graag nieuws- en kennisartikelen en kan schakelen tussen verschillende 

schrijfstijlen 
• Heeft kennis van Wordpress en ervaring met SEO 
• Stelt marketingdoelen op en toetst deze met analyses in bijv. Google Analytics 
• Stelt richtlijnen op en onderhoudt sociale mediakanalen (Facebook, LinkedIn, 

Instagram)  
• Beheert het YouTube-kanaal en zorgt dat video’s op correcte wijze worden 

gevonden 
• Benut en onderzoekt Free marketing  
• Documenteert / stelt marketing verschillen EU-US op (o.a. opmaak documenten, 

naar buiten treden, website, nieuwsbrief) 
• Heeft affiniteit met vormgeving, kennis van Adobe software is een pré 

 

  



 

Functie-eisen: 
 
De communicatie en marketing specialist: 

• Heeft een MBO+/HBO werk- en denkniveau 
• Heeft uitstekende communicatieve vaardigheden 
• Beschikt over een analytisch denkvermogen en kan goed organiseren 

(planning/inzet) 
• Is niet bang voor technisch taalgebruik 
• Heeft een goede beheersing van de Engelse taal (Duits is pré)  
• Kan zelfstandig werken en neemt verantwoordelijkheid voor behaalde resultaten 
• Heeft een hands-on mentaliteit en kan gestructureerd en oplossingsgericht werken 

 
 
Sormac biedt: 
 

• Een zelfstandige en uitdagende job in een groeiende, internationale organisatie 
binnen een jong team 

• Een marktconform salaris 
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder 25 vakantiedagen en 13 ADV 

dagen 
• Goede ontwikkelingsmogelijkheden 
• Een prettige werksfeer 

 
 
Inlichtingen en reageren: 
 
Voor telefonische informatie kunt u terecht bij Sharon Merkx (HR Manager), bereikbaar op 
telefoonnummer 077 – 782 0121.  
Uw reactie zien wij graag z.s.m. tegemoet via s.merkx@sormac.nl  
Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. 
 
Voor alle vacatures geldt dat wij geen prijs stellen op acquisitie door derden. 
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