
Communication manager 
Fulltime 

Onze organisatie  
M&G Group is één van de meest succesvolle MKB bedrijven in de Nederlandse maakindustrie en is internationaal 
marktleider op het gebied van rookgasafvoer- en luchtdistributiesystemen. In de afgelopen tien jaar is M&G 
Group uitgegroeid tot een internationale organisatie, bestaande uit tien locaties verspreid over meerdere landen 
in Europa met ruim 600 medewerkers. De producten worden vervaardigd in eigen moderne productiefaciliteiten. 

Wegens uitbreiding van onze organisatie zijn wij op zoek naar een proactieve en resultaatgerichte 
Communication manager. 

Omschrijving 
Als Communication manager ben je onderdeel van de afdeling Marketing en werk je nauw samen met de 
Productmanagers. Je bent (mede)verantwoordelijk voor de marketing- en communicatieactiviteiten van de 
toegewezen productsegmenten binnen de M&G Group. Hierbij volg je ontwikkelingen van producten in de 
markten en sta je in contact met de afdeling Verkoop en klanten. Je vertaalt de verzamelde informatie naar 
ontwikkelingen en bent mede verantwoordelijk voor het opstellen- en communiceren van marktanalyses en 
marktcijfers. Je houdt je bezig met het opstellen van het jaarlijkse communicatieplan en draagt zorg voor het 
opvolgen van de benodigde acties. Je schrijft advertenties, nieuwsbrieven, advertorials en press-releases en 
publiceert deze zowel in print als digitaal. Verder ben je verantwoordelijk voor het organiseren van evenementen 
en beheer je het budget voor alle media activiteiten. Ten slotte draag je zorg voor de marktintroductie van 
nieuwe producten in samenwerking met Productmanagement en Verkoop.  

Wat vragen wij? 
 HBO- werk en denkniveau;
 Technische en commerciële affiniteit en aantoonbare (marketing)communicatie ervaring;
 Ervaring met alle aspecten van (marketing)communicatie in een B2B-omgeving;
 Je hebt projectmanagement kwaliteiten en bent in staat om over functionele disciplines heen te denken;
 Je bent ondernemend, creatief en beschikt over zeer goede communicatieve vaardigheden;
 Engelse en bij voorkeur ook Duitse taalvaardigheid;
 Je bent in staat om een visie te ontwikkelen en deze ook uit te dragen.
 Je kunt goed samenwerken en coachen en weet door je daadkrachtige houding mensen mee te krijgen en te 

overtuigen.

Arbeidsvoorwaarden 

M&G Group biedt de juiste kandidaat een goed pakket arbeidsvoorwaarden. Daarnaast bieden wij uitstekende 
ontwikkelingsmogelijkheden en een mooie uitdaging binnen onze groeiende organisatie.  

Informatie en sollicitatie 
Sollicitaties kun je sturen naar Renée Nicolaï, HR Business Partner, r.nicolai@mg-group.com. De in- en externe 
werving vindt gelijktijdig plaats. Voor meer inhoudelijke informatie met betrekking tot deze vacature kun je 
contact opnemen met Wouter Bossink, Marketing Manager Europe, w.bossink@mg-group.com. Een assessment 
kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


