
MARKETING MEDEWERKER NEW BUSINESS 
Ben jij commercieel ingesteld? En heb jij jouw sporen verdiend in de wereld van marketing en 
communicatie? Dan is Tegelgroep Nederland op zoek naar jou! 

Wij zijn op zoek naar een gedreven 

marketing medewerker-new business 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 
Als marketing medewerker – new business bij Tegelgroep Nederland start je in Andelst om alle 
facetten van onze organisatie goed te leren kennen. Je zult je in eerste instantie bezig gaan houden 
met het onderzoeken en ontwikkelen van new business opportunities in de breedste zin van het 
woord. Het doel daarbij is om nieuwe productontwikkelingen in de keramische sector te gaan 
onderzoeken op hun geschiktheid voor bestaande en nieuwe marktsegmenten op de Nederlandse 
markt. Daarnaast moet er worden uitgedacht hoe die nieuwe producten het beste aan te bieden aan 
potentiele afnemers en eindgebruikers. En welke processen daarvoor nodig zijn en/of opgezet 
moeten gaan worden. 

Naast new business projecten voer je tevens allerlei marketingcommunicatie activiteiten uit ten 
behoeve van Tegelgroep Nederland. Zie www.tegelgroep.nl voor meer informatie over de formules 
en concepten welke vallen binnen Tegelgroep Nederland. 
 

PROFIEL 
Je bent gewend om in teamverband te werken en hebt tenminste een afgeronde HBO of WO- 
opleiding. Daarnaast ben je in staat om uitstekend verbaal en geschreven te communiceren in het 
Nederlands en in het Engels. Je herkent jezelf daarnaast in de volgende kenmerken: 

•        2-5 jaar relevante werkervaring 
•        Leergierig en vernieuwend 
•        Toegewijd en betrokken 
•        Kritische houding 
•        Sociaal 
•        Oplossingsgericht 
•        Verantwoordelijkheidsgevoel 
•        Fulltime beschikbaar 
•        Marketing inzicht 
•        Proces inzicht 

http://www.tegelgroep.nl/


Dat je over een flinke dosis initiatief, ambitie en passie beschikt is bij Tegelgroep Nederland 
vanzelfsprekend 
 

ONS AANBOD 
Marktconforme primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Een dynamische werkomgeving waarin 
geldt dat innovatie centraal staat in alles wat we doen. 

Verder mag je van ons verwachten: 
•        Prettige werkomgeving binnen een veelzijdig bedrijf. 
•        Leuk en informeel team van professionals. 
•        Een loopbaan die je zelf maakt met veel opleidingsmogelijkheden. 
•        Marktconforme arbeidsvoorwaarden, met 25 vakantie- en 12 atv dagen. 

Tegelgroep Nederland BV is een landelijke opererende organisatie. Specialist en marktleider op het 
gebied van keramische wand- en vloertegels. Het betreft een werkmaatschappij van Saint-Gobain 
Building Distribution NL. Met in totaal zo’n 1.100 werknemers, verdeeld over 6 business units en 49 
vestigingen is SGBDNL één van de belangrijkste toeleveranciers van bouwmaterialen aan de 
professionele bouwwereld in de Benelux. De zes onafhankelijk opererende business units zijn: Raab 
Karcher, De Jager Tolhoek, Van Keulen, Tegelgroep Nederland, Galvano en SFIC. Saint Gobain is 
top employer 2016 in Nederland. 

Saint-Gobain Building Distribution NL is onderdeel van de Franse multinational Saint-Gobain. 
 

REAGEREN? 
Heb je interesse? Stuur dan je sollicitatie naar heidi.hoang@saint-gobain.com. 
 

mailto:heidi.hoang@saint-gobain.com

