
 
 
 
 
Industrial Auctions BV is een internationaal opererend online veilingbedrijf. Vanuit het kantoor in 
Eindhoven worden machines, inventaris en goederen voor de voedings- en drankenindustrie in een 
online business-to-business omgeving geveild. We onderscheiden ons door op een transparante en 
klantvriendelijke werkwijze onze klanten volledig te ontzorgen tijdens het veilingproces. Zowel bij het 
organiseren van een online veiling tot de aankoop van de aangeboden kavels. Daarnaast beschikken we 
over een uitgebreid klantenbestand van internationale kopers en opdrachtgevers. Vanwege de groei 
van onze organisatie zijn we op zoek naar een: 

 
Marketing medewerker (fulltime)  

 
Wat ga je doen? 
Je bent een kei in het bedenken en uitvoeren van marketingactiviteiten. Met een zesje neem jij geen 
genoegen, je bent kritisch op je eigen werk en levert graag nieuwe creatieve concepten aan. Vanuit ons 
kantoor in Eindhoven ben je dagelijks werkzaam met een diversiteit aan activiteiten; geen dag is 
hetzelfde. Van het ontwerpen van een nieuwsbrief, advertentie of banner, tot het schrijven van 
editorials, teksten voor onze gedrukte uitingen zoals brochures, het bedenken, opzetten en 
optimaliseren van social campagnes en tot het mede organiseren van beursdeelnames. Je werkt mee aan 
het ontwikkelen van de tofste en mooiste marketing strategieën en uitingen om de online veilingen, 
maar ook het bedrijf nog beter in de markt te zetten. Hierbij verplaats je je in de verschillende type 
klanten en kom je proactief met ideeën om de dienstverlening te verbeteren. Industrial Auctions is een 
organisatie waar we hard werken, maar ook hard lachen. Het een kan tenslotte niet zonder het ander. 

 
Wat wij van jou verwachten: 

• Je beschik je over een HBO werk/denkniveau en bent in het bezit van een diploma in de richting 
van Marketing en/of Communicatie; 

• Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 
Mocht je dan nog een extra woordje over de grens kunnen spreken, ben je in het voordeel; 
beheersing van de Duitse, Franse, Russische en/of Spaanse taal is een pré 

• Je hebt ervaring met Photoshop en videobewerkingsprogramma’s, maar mocht het je hieraan 
ontbreken, leren we je dat ook met plezier aan in de praktijk.  

• Je werkt graag in een open en informele sfeer waar hard gewerkt wordt en pakt de 
werkzaamheden snel op; 

• Je hebt een ondernemend en leergierig karakter, bent communicatief sterk en hebt een 
klantgerichte houding;  

• Je bent een energieke en creatieve collega die let op details en nauwkeurig werkt, buiten de 
kaders denkt en je hebt een ambitieuze instelling; 

• Affiniteit met de voedingsmiddelenindustrie is een pré; 



Wat wij jou bieden: 
• Een afwisselende positie binnen een enthousiast en ambitieus team, in een open organisatie 

waar we de lijnen graag kort houden.   
• Groei en ontwikkeling vinden wij belangrijk. Wij investeren dan ook graag in jou als het gaat om 

opleidingen en training. Zo krijg je bijvoorbeeld toegang tot ons e-learning platform.  
• Wij geven voorkeur aan een kandidaat die niet elke dag uren in de file staat, maar lekker op tijd 

thuis kan zijn. Wij vinden een gezonde balans tussen werk en privé van groot belang. 
• Wij bieden je een marktconform salaris en bijhorende arbeidsvoorwaarden.  
• Ben je na verloop van tijd alleen maar enthousiaster geworden en heb jij je stempel weten te 

drukken binnen ons bedrijf? Weet dan dat deze functie uitzicht biedt op een vast 
dienstverband.  

 
Hebben we je nieuwsgierig gemaakt? 
 
Dan is de eerste stap in de goede richting gezet, jij bent nu aan zet! Stel je aan ons voor en kom met ons 
kennismaken. Je zult verrast zijn wat je in deze leuke functie allemaal bij ons kunt gaan doen. 
 
Solliciteren kan makkelijk door je motivatiebrief en CV te sturen naar Anouk Breteler, 
marketing@industrial-auctions.com  
Tel.: 040 – 2409 208 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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