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Vacature 22036 
 
Medewerker Marketing Formule Support  
Alliance Automotive Group Benelux 
Locatie: Ede 
Dienstverband: 28-40 uur 
 
Functie 
Heb je affiniteit met de Belgische markt en heb je een klantgerichte instelling, focus op kwaliteit en werk je graag 
samen? Wij zoeken voor onze opdrachtgever een Medewerker Marketing. Als marketingmedewerker formule 
support ben je verantwoordelijk voor de administratieve werkzaamheden rondom de verschillende 
marketingformules en concepten voor op de Belgische markt zoals Tech360, CarProf, NexDrive en andere nog te 
ontwikkelen merken voor de Belgische markt. 
 
Organisatie 
Alliance Automotive Group is een leidende distributeur van auto-onderdelen aan de onafhankelijke aftermarket in 
Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Portugal, Spanje en Polen. PartsPoint Group maakt sinds het voorjaar van 
2019 deel uit van Alliance Automotive Group, dat weer onderdeel uitmaakt van het beursgenoteerde (NYSE) 
Genuine Parts Company. Als jouw auto voor onderhoud of reparatie naar de garage moet, wil je dat deze zo snel 
mogelijk en zonder verrassingen weer voor je klaarstaat. Daarom maakt Alliance Automotive Group er een sport 
van om de garagehouder te voorzien van alles wat hiervoor nodig is; van voertuigdata tot de beste prijzen en van 
technische ondersteuning tot een razendsnelle levering van onderdelen! Als Medewerker Marketing Formule 
Support ga je onderdeel uitmaken van de afdeling marketing. Deze afdeling bestaat uit een enthousiaste groep van 
25 collega’s/ marketeers die zich naast marketing voor de automaterialen grossiers ook bezighouden met het 
ontwikkelen en beheren van marketingformules voor het autobedrijf. De Medewerker Marketing Formule Support 
België rapporteert aan en wordt beoordeeld door de Retail Marketing Manager. 
 
Wat ga je doen? 

• Ontwikkeling van de formules en concepten op de Belgische markt. 
• Contactpersoon voor reclamebureau voor het ontwikkelen van diverse marketingcommunicatie-uitingen. 
• Administratie van deelnemers. 
• Beheer van contracten met deelnemers. 
• Nieuwe deelnemers ondersteunen bij het opstarten. 
• Zorgdragen voor correctie facturatie van afgenomen diensten. 
• Aanspreekpunt voor grossiers en overige verbonden partijen. 

 
Waar moet je aan voldoen? 

• Je hebt minimaal een afgeronde mbo-opleiding in de richting van marketing/communicatie.  
• Je kunt goed in teamverband werken, bent gestructureerd en creatief. 
• Je bent energiek, enthousiast, creatief en werkt nauwkeurig. 
• Je hebt een uitstekende beheersing van de Franse taal in woord en geschrift. 
• Je hebt 2 tot 3 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare functie (pre). 
• Je hebt uitstekende kennis van Microsoft Office. 
• Je hebt affiniteit met de automotive sector. 
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Wat bieden we jou? 
• Je krijgt een marktconform salaris en een goede pensioenregeling. 
• Je kunt gebruik maken van een spaarregeling en een collectieve ziektekostenverzekering. 
• Je kunt gebruik maken van hun Academy voor jouw persoonlijke groei en ontwikkeling, met keuze uit zo’n 

150 inspirerende onlinetrainingen in diverse onderwerpen. 
• Je kunt gebruik maken van een vitaliteitsprogramma, waaronder een e-bike regeling en korting op je 

sportschoolabonnement. 
 
Hoe is de bedrijfscultuur? 
Alliance Automotive Group is een innovatieve organisatie met een sterke, internationale marktpositie in een markt 
die zowel letterlijk als figuurlijk volop in beweging is. Zij onderscheidt zich door passie, samenwerking en 
klantgerichtheid waarbij wordt geëxcelleerd en geïnnoveerd om leidend te zijn in de dienstverlening. Hierbij wordt 
gewerkt in een hecht, nuchter, divers en gemotiveerd team met veel ruimte voor humor! 
 
Is dit wat voor jou? 
Als je enthousiast bent geworden over deze functie, kun je voor meer informatie contact opnemen met Henk 
Westerduin. h.westerduin@why-search.nl. 06 156 318 04.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


