
EXBERRY.COM

Let’s color the world! 
Wij zijn GNT: ambitieus, innovatief en internationaal. Tegelijkertijd zijn we een familiebedrijf met 
warmte en betrokkenheid. Die combinatie zorgt ervoor dat je in een hecht team met plezier werkt aan 
de meest kleurrijke innovaties op het gebied van voeding. Met ons merk EXBERRY® zijn we 
marktleider op het gebied van kleurende levensmiddelen voor het kleuren van dranken en voedsel. 
Vanuit onze fabriek in Mierlo maken we producten die de hele wereld overgaan. 
 
Door de sterke groei van onze organisatie, zijn we op zoek naar een fulltime: 
 

DIGITAL MARKETING SPECIALIST 
Je bent verantwoordelijk voor de marketing automation strategie die zich richt op het opvolgen van 
leads door middel van en optimale customer journey. Je bent onderdeel van het marketingteam en 
werkt veel samen met IT en Sales.  
 
Wat verwachten we van je?  

 Je geeft proactief verbetervoorstellen op het gebied van de inrichting van de digital 
marketingsystemen en voert ze uit. 

 Je ontwikkelt en implementeert een marketing automation strategie met het CRM-systeem 
Microsoft Dynamics. 

 Je maakt resultaten inzichtelijk en analyseert campagnes met behulp van KPI's . 
 Je optimaliseert de Buyers Journey om Marketing Qualified Leads in Sales Qualified Leads te 

transformeren.  
 Je bent medeverantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van digital marketingcampagnes.  
 Je creëert met behulp van leveranciers digitale content voor geautomatiseerde e-

mailmarketing en digital campagnes. 
 
Wat heb je in huis?  

 Minimaal twee jaar ervaring in het ontwikkelen van digital marketingsystemen in een 
internationale omgeving. 

 Ervaring in het gebruik van een CRM Systeem en Marketing Automation Systeem. 
 HBO/WO werk- en denkniveau. 
 Uitstekende beheersing van de Engelse taal. 
 Business-to-business ervaring is een pluspunt. 

 
Je bent proactief, zelfstandig, analytisch, communicatief vaardig en beschikt over een gezonde dosis 
zelfvertrouwen. Je vindt het niet erg om je ideeën te delen  voor een  groep, veelal in het Engels. In je 
werk ben je resultaatgericht, praktisch, een teamspeler en durf je beslissingen te nemen. 
 
 
Wat vinden wij belangrijk?  



De GNT-waarden staan aan de basis van onze dagelijkse activiteiten. Ondernemend, 
verantwoordelijkheid nemen, klant- en servicegerichtheid en we zetten altijd dat stapje extra om 
onze externe – en interne klanten de beste service en kwaliteit te bieden. Daarnaast doen we alles 
wat we doen zo duurzaam mogelijk. We zijn open en eerlijk naar elkaar en halen het beste in elkaar 
naar boven.   
 
Wat bieden we jou? 

 Een fulltime bruto jaarsalaris tussen € 43.760, - tot € 62.520, - , afhankelijk van jouw kennis 
en ervaring. 

 Een mooie bonusregeling. 
 26 vakantiedagen (mogelijkheid tot aankoop extra dagen). 
 Een zeer gunstige pensioenregeling. 
 Een afwisselende functie in een moderne werkomgeving. 
 Onbeperkt toegang tot online trainingen, zodat je aan je persoonlijke ontwikkeling kunt 

blijven werken. 
 We vinden duurzaamheid heel belangrijk. Daarom compenseren we - als onderdeel van onze 

arbeidsvoorwaarden – jouw CO2-voetafdruk. 
 Voordelig sporten bij geselecteerde sportschool. 
 Een heerlijke werkplek bij een succesvol en innovatief bedrijf: GNT is volop in beweging en 

dat zul jij ook zijn! 

Maak je toekomst kleurrijk! 
Denk je direct: dit is mijn baan? Stuur dan je cv, motivatie, vroegst mogelijke startdatum en 
salarisindicatie naar hrm@gnt-group.com. Je hoort dan zo spoedig mogelijk of je bent geselecteerd 
voor een kennismakingsgesprek. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Alle 
aanmeldingen worden gelijk en inhoudelijk behandeld. 

 

CREËER EEN KLEURRIJKE TOEKOMST! 


