
 
 
 
 
Transportbandenfabriek EA Broekema BV te Veendam is een professionele partner op het gebied van 
spijlenzeefbanden voor de agrarische industrie. De banden en aanverwante onderdelen worden wereldwijd 
toegepast op onder andere rooi- en oogstmachines, wasinstallaties en in velerlei industriële toepassingen. In 
Veendam werken circa 120 medewerkers samen vanuit de kernwaarden kwaliteit, klantgerichtheid, 
betrouwbaarheid en innovatie. Broekema is onderdeel van de Arnold Jaeger Holding, gevestigd in Duitsland en 
heeft naast de hoofdvestiging in Veendam twee productielocaties in de Verenigde Staten alwaar zo’n 60 
medewerkers actief zijn. Vanwege de wens om op het gebied van marketing ‘the next level’ te bereiken en 
verdieping aan te brengen in relaties, zoekt ASBR YouManagement namens Broekema een Marketeer. Zie ook 
www.broekema.nl. 
 

Allround Marketeer  
Affiniteit techniek en agrarische industrie 

 
De uitdaging 
Transportbandenfabriek EA Broekema heeft zich de afgelopen jaren volgens de principes van smart industry 
verder gemoderniseerd. Vanuit het geloof dat voortdurende technische innovatie bijdraagt aan het 
bestaansrecht en succes voor de langere termijn, liggen de volgende plannen alweer klaar. De business case en 
bijbehorend rendement staan als een huis. Qua marketing is er afgelopen jaren ook de nodige awareness 
gecreëerd, waarbij het nu aan jou is om deze ruwe diamant verder te polijsten. Een prachtige uitdaging, temeer 
omdat je veel vrijheid krijgt om aan alle onderdelen van het marketingvak te werken. Je werkt hierbij nauw 
samen met de Algemeen Directeur van locatie Veendam. 
 
Intern heb je dagelijkse contacten met veel collega’s in Veendam. Bijvoorbeeld met de afdelingen sales en R&D. 
Je weet verhalen, best practices, nieuwe toepassingen, toegevoegde waarde en behoeften op te halen om deze 
samen met de door jou gesignaleerde ontwikkelingen in de markt te vertalen naar effectief marketingbeleid. Je 
jaagt aan, redigeert en inspireert om slim aan een sterk merk te bouwen. Je werkt mee om de merkbeleving, 
merkidentiteit en merkbekendheid naar een hoger plan te brengen. Ook operationeel blijf je activiteiten 
verrichten, denk aan inspirerende bijdragen op de socials, (informatieve) content en het organiseren van 
klantevents. Je bent in staat om collega’s uit te dagen kwalitatief en kwantitatief input te leveren. Omdat iedere 
ervaring en alles hiervoor bijdraagt aan het bereiken van ‘the next level’, een sterke merkidentiteit en het 
creëren van ambassadeurs. Heb jij de eerste werkervaring op jouw naam staan en trek jij de moderne 
marketingmix in al haar facetten binnenkort open voor Transportbandenfabriek EA Broekema? 
 
Het ideaalprofiel 
 HBO-opleiding, bij voorkeur richting Marketing en/of Communicatie. 
 Enkele jaren ervaring als beginnend- of allround marketeer en toe aan een volgende stap.  
 Je staat bekend om jouw zelfstandigheid, tekstuele vaardigheid en originele oplossingen. 
 Technische affiniteit en interesse versnellen jouw inwerktraject en toegevoegde waarde. 
 Uitstekende beheersing van Nederlands en Engels. 
 
Interesse in Broekema? 
Spreekt het je aan en kun je voldoen aan het gestelde profiel? Dan zijn wij benieuwd naar jouw cv en motivatie! 
ASBR YouManagement begeleidt Broekema exclusief bij het hele proces. Je kunt je vandaar (vertrouwelijk) 
richten tot ASBR YouManagement, Edwin Klomp. Voor reacties per e-mail;. Voor vragen of een toelichting: 088-
1260440, na kantoortijd 06-55194295. 


