ColorFabb in Belfeld (Noord-Limburg), is samen met de strategisch gelinkte
bedrijven Helian Polymers en BlackBelt/PodoPrinter een unieke organisatie op het
gebied van innovatie, R&D, productie van filament en applicaties op het gebied
van 3D-printing. Vanuit een modern 3D-print & application center, zorgt de synergie
tussen diverse disciplines van de medewerkers voor een bijzondere samenwerking
en unieke resultaten. Door de kennis te bundelen, hebben zij diep inzicht in de
behoefte van de klant en kunnen zij inspelen op de wensen van de markt.
Alle ColorFabb-merkmaterialen worden ontwikkeld en geproduceerd in eigen huis.
Door de combinatie van een hoog niveau van materiaalkennis, 3D-print knowhow,
strategische partnerschappen en haar hoge serviceniveau, heeft de totaal organisatie
haar plek in de 3D-filamentwereld veiliggesteld als premium leverancier van material
based-oplossingen onder zowel eigen als onder white label. De toekomstige pijlen zijn
gericht op innovatie op het gebied van verdere kunststofverwerking en bioplasticstoepassingen, het bereiken van een hoog level van operational excellence en het
uitbreiden van het platform in de B2B-markt. Na de groei van de afgelopen jaren is
de tijd rijp voor verdere professionalisering en groei van de naamsbekendheid.
Voor het hoofdkantoor in Belfeld zijn we daarom op zoek naar een

LINKX HR ZOEKT VOOR COLORFABB:

MARKETING PROFESSIONAL
WE KUNNEN VEEL, MAAR DEZE IS NIET TE PRINTEN…

DE FUNCTIE
In deze nieuwe functie ga je marketing op verschillende niveaus binnen de organisatie inrichten.
Eerst bepaal je samen met directie de koers en onderzoek je hoe je de brand ambassadors binnen de
value streams gaat bereiken. De ‘how’, ‘what’ & ‘why’ weet je perfect vorm te geven in de marketinguitingen voor ColorFabb en Helian Polymers. Je identificeert de nieuwe mogelijkheden en
diensten. Je bent verantwoordelijk voor de media content en gaat met je creatieve benadering
zorgen voor meer exposure binnen alle gekozen vormen van (social)media (websites, webinars,
emailcampagnes, beurzen etc.). Je gaat campagnes opzetten waarin het duidelijk onderscheid
tussen de verschillende bedrijven zichtbaar wordt en waarmee door diversiteit in marktbewerking zowel de B2B als de B2C markten bereikt worden. Als je de synergie tussen de bedrijven
zichtbaar weet te maken en deze weet uit te dragen, ben je de topper die we zoeken!
JE PROFIEL
Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding Marketing en/of Communicatie, aangevuld met minimaal
5 jaar werkervaring in een high end technische development sector. NIMA A&B zijn welkom.
Heb je gewerkt in een startup?! Dan is dat een belangrijke pre! Ervaring binnen de 3D-print
industrie is natuurlijk helemaal spot on. Je krijgt energie van alle marketingactiviteiten, of
het nu de brainstormsessies met directie zijn over de te volgen route, of het schrijven van je
eigen content (vlogs, blogs en video’s) voor de diverse media. Van nature ben je overtuigend,
heb je overwicht, geef je een positieve, creatieve draai aan de communicatie en neem je de
lead in de externe, commerciële marketingactiviteiten. Je bent een generalist die af en toe het
specialistische stokje oppakt om gas te geven en voortgang te boeken, bijvoorbeeld op het
gebied van SEO, SEA en Google Analytics. Kennis van/ervaring met Projectmanagement is een
belangrijke pre.
COLORFABB BIEDT
Een creatieve zelfstandige functie waarin je je eigen functie creëert en inhoud geeft. Je krijgt
alle support van het gehele team omdat iedereen weet wat de kracht van samenwerking is.
ColorFabb is een platte organisatie, met korte lijnen waar snel beslist kan worden. Zij bieden
passende arbeidsvoorwaarden, aansluitend bij het niveau van de functie en de kandidaat.
INTERESSE?
LINKX HR Management mag deze functie vervullen en bekleedt de invulling van de functie
van extern HR Manager voor Colorfabb/Helian Polymers. Heb je interesse in deze functie of
wil je meer weten, bel naar Imke Segers, HR Manager op 06-513 68 465 of bel met Nesrin Triantos, Recruiter (040 – 211 4075) en stuur haar je cv via nesrin@sms-intermediair.nl.
Vanwege het Marketing & Communicatie-specialisme van SMS Intermediair werken wij in deze
procedure met hen samen. Voor meer algemene bedrijfsinformatie; www.colorfabb.com /
www.helianpolymers.com. Natuurlijk worden sollicitaties vertrouwelijk behandeld. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
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