
A.O. Smith Water Products Company B.V. is gevestigd in Veldhoven, opgericht in 1972, heeft vestigingen in Turkije en 

Engeland en is een dochteronderneming van het Amerikaanse bedrijf A.O. Smith Corporation. Wij ontwikkelen, fabriceren 

en assembleren warmwaterboilers voor o.a. hotels, campings en sportfaciliteiten.

Daarnaast produceren wij apparatuur voor waterzuivering en waterbehandeling. A.O. Smith Water Products Company Nederland is 

het hoofdkantoor voor Europa en telt 90 medewerkers. In totaal werken we in Europa met +/- 200 medewerkers.

Wij bieden de markt meer dan alleen betrouwbare warmwateroplossingen. Zo denken wij graag mee over innovatieve toepassingen 

en bieden we service, advies en ondersteuning op een hoog niveau. Onze kernwaarden: Innovatief - Ontzorgen van de klant - Beste 

oplossing voor elke applicatie.

Ben jij de Marketing & Communicatiemedewerker die wij zoeken? 

Jouw functie
• Onderhoud & ontwikkeling van online 

communicatie; website, intranet, portal
• Ontwikkeling & monitoring online 

advertising (SEA) 
• Ontwikkeling & inplanning van e-letter-, 

social media- en advertentiecampagnes
• Ontwikkeling van marketingmaterialen 

zoals catalogi en productbrochures
• Coördinatie van vertalingen
• Bewaken van de huisstijl
• Ontwikkeling & beheer maand-

rapportages
• Organisatie beursdeelnames en  

evenementen
• Voorraadbeheer beursmaterialen
• Ondersteuning van de interne  

communicatie

Interesse?
Solliciteer direct en stuur je CV en motivatie naar sollicitatie@aosmith.nl!
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie 
kun je contact opnemen met Ilona Sanders, 040-294 25 05.

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

Jouw profiel
• HBO Marketing/Communicatie en/of 

Nima A/B
• Minimaal 2 jaar ervaring op het gebied 

van marketing, bij voorkeur in een B2B 
omgeving

• Gezien het operationele karakter 
van de functie heb je een hands-on 
mentaliteit

• Ervaring met websiteonderhoud,  
bij voorkeur WordPress

• Ervaring met SEO en SEA 
• Ervaring met Adobe Photoshop en 

Indesign
• Uitgebreide kennis van MS Office
• Proactief en hands-on
• Gestructureerd met oog voor detail  

en resultaatgericht
• Teamplayer, enthousiast en  

communicatief
• Je bent een professional die het klant-

belang centraal stelt
• Nederlands & Engels vloeiend  

sprekend en schrijvend, Frans & Duits 
zijn een pré

Wat bieden wij jou?
• Een uitdagende omgeving door  

ener zijds het internationaal karakter, 
anderzijds zijn we in Europa een 
relatief kleine club van +/- 200 
medewerkers

• Werken in een informele sfeer
• Wij zijn aangesloten bij de cao  

Metalektro, dit betekent een markt-
conform salaris, 27 vakantiedagen  en 
13 roostervrije dagen (op fulltime basis)

• A.O. Smith is aangesloten bij pensioen-
fonds PME. Dit betekent een  
aantrekkelijke lage werknemers-
bijdrage van 9% 

• De premie voor de WIA-verzekeringen 
is voor rekening van A.O. Smith

• Mogelijkheden om je verder door te 
ontwikkelen door middel van training 
en opleiding


