
BNP Paribas Leasing Solutions N.V. is gevestigd te ´s-Hertogenbosch, Handelsregister nr. 24271429 
www.leasingsolutions.bnpparibas.com 

 

       
  

VACATURE 
Marketing and Communication Officer TS 

Date: 10 februari 2019 
Business Line: 
Position: 

Staff Netherlands 
Marketing and Communication Officer TS (1,00 FTE) 

  
 BNP Paribas Leasing Solutions 
BNP Paribas Leasing Solutions is een belangrijke speler op de Nederlandse en Belgische zakelijke 
vendor leasemarkt en wij zijn onderdeel van de BNP Paribas Group. BNP Paribas Leasing Solutions 
richt zich op financiële- en operationele lease activiteiten van kapitaalgoederen met lokale en 
internationale partners. Wij zijn een internationaal opererend bedrijf met nauw samenwerkende 
vestigingen. Net als veel van onze belangrijke partners zijn wij gestructureerd in een Benelux-organisatie, 
reizen is daarom een onderdeel van de functie.  De Business Unit Technology Solutions (TS) richt zich 
onderandere op Office Equipment, IT Hardware, IT Software, Telecomapparatuur, Vending en Security. 
 

Functie 
Als Marketing and Communication Officer bepaal je samen met de TS Managing Director de te voeren 
lokale marketing strategie. Jouw MarCom taken zijn voor ca 80% direct gerelateerd aan de Business Unit 
TS en voor ca 20% gerelateerd aan algemene bedrijfszaken. Ook leidinggeven kan onderdeel zijn van je 
takenpakket. Naast het bedenken van de strategie ben je ook verantwoordelijk voor de uitvoering van deze 
strategie, een erg brede rol dus. Je houdt je bezig met tactical marketing; het ondersteunen van de sales in 
hun ambitieuze prospecting en acquisitie plannen. Voorts neem je de leiding  voor het visueel en tekstueel  
vormgeven van advertenties, publicaties en promotiemateriaal en je verzorgt de plaatsing ervan op 
relevante (social) media. Verder organiseer en plan je events zoals open dagen, beurzen en congressen 
waar je zelf ook actief aan deel zult nemen. Tot slot onderhoud en beheer je de social media kanalen en 
ben je aanspreekpunt voor externe marketing- en communicatiepartners zoals reclamebureaus en 
vakbladen.  Je werkt nauw samen met de Managing Director van de Business Unit TS aan wie je direct 
rapporteert als ook de CEO voor algemene communicatie. 

 
Resultaatgebieden en kern activiteiten van de functie 

 het gezamenlijk opstellen en uitvoeren van de marketing- en communicatieprojecten binnen de 
gestelde planning en begroting 

 

 het opstellen van een tactical marketing plan in samenwerking met onze sales departments, het 
initiëren, implementeren en opvolgen van prospecting plannen  

 

 (mede-) verantwoordelijk voor in kaart brengen van marketing doelen t.b.v. het opstellen van 
marketing communicatieplannen, in samenspraak met de Sales teams 
 

 het operationeel managen van marketing- en communicatieprojecten op basis van de jaarlijkse 
marketingplannen en begrotingen. 
 

 personen en afdelingen proactief betrekken bij de uitwerking van de marketing en 
communicatieplannen, onder andere voor het krijgen van operationele ondersteuning van de sales 
coördinators 
 

 ondersteuning van Sales afdelingen met communicatiematerialen en bewaken van de huisstijl 
 

 complete beurs plannen en voorbereiden 
 

 samenwerken met en aansturen van de Marketing en Communication Officer 
 

 adviseren en ondersteunen van overige afdelingen met communicatievraagstukken 
 

 opleiden van Partners in de BNP Paribas Vendor Academy 
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Vereiste kennis en ervaring 

 een afgeronde Bachelor of Master opleiding met als studierichting marketing, communicatie en of 
commerciële economie 

 minimaal 5 jaar marketing en communicatie ervaring, bij voorkeur binnen een financiële instelling 

 assertieve houding en zeer goede redactionele vaardigheden 

 beschikking over een analytisch denkvermogen en uitstekende communicatieve vaardigheden om 
je gesprekspartners te overtuigen; 

 een pro actieve werkhouding en in staat om volledig zelfstandig te werken 

 naast Nederlands, beheersing van Engels in woord en geschrift, beheersing van de Franse taal 
heeft een voorkeur 

 uitstekende beheersing van Microsoft Office applicaties 

 

Wat kun je van ons verwachten 

 stabiliteit als onderdeel van de BNP Paribas Group 

 sterke marktpositie en duurzame relaties 

 een veelheid aan oplossingen en diensten om te willen innoveren 

 open en ondernemende bedrijfscultuur 

 goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 

 een goede werksfeer waarin ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling 

 

Je bent net als alle BNP Paribas collega’s in staat om volledig digitaal te werken 

 
  

 
 
Overig: 

Voor nadere informatie kun je terecht bij Rob Schreuder, HR Manager BNP Paribas Leasing 
Solutions Nederland, tel. +31 (0) 73 - 63 99 407.  
 
Wil je meer weten over de inhoud van de functie, neem dan contact op met Jochem Verhoeven, 
Managing Director Technology Solutions bij BNP Paribas Leasing Solutions Nederland 
tel.  +31 (0) 73 - 63 99 210. 
 
Een schriftelijke sollicitatie met CV (of per mail) kun je t/m 28 februari 2019 sturen naar;  

 Postbus 2375, 5202 CJ, ’s-Hertogenbosch (ter attentie van Rob Schreuder) 

 Of e-mail naar :   rob.schreuder@bnpparibas.com  

 
 

De sollicitatiegesprekken vinden op korte termijn plaats 
 
 
 

 


