
 
 
Ben jij enthousiast, ambitieus en heb je affiniteit met de melkveehouderij? Kom dan werken bij Semex 
Holland als  
 

MARKETINGMEDEWERKER 
 
Semex Holland is sinds 1997 de exclusieve distributeur van fokstiersperma van de Canadese 
fokkerijorganisatie Semex Alliance voor Nederland, België en Denemarken. Semex  is een ambitieuze 
en toonaangevende speler in de Nederlandse veeverbetering en samen met melkveehouders werkt 
Semex aan een toekomst met een gezonde, hoogproductieve en duurzame veestapel. Semex Holland 
maakt deel uit van Bles Dairies. Meer informatie vind je op www.semex.net.  
 
Functieomschrijving 
Als marketingmedewerker bij Semex werk je onder verantwoordelijkheid van de verkoopdirecteur van 
Semex Holland en ben je verantwoordelijk voor de marketingactiviteiten van Semex in Nederland, 
België en Denemarken. Daarnaast ondersteun je de marketingmedewerker van Bles Dairies in de 
marketing- en communicatiewerkzaamheden.  
 
Takenpakket 
- Bewaken en uitvoeren van Semex’s marketingplan en huisstijl 
- Samenstellen (content en ontwerp) van communicatiemiddelen als nieuwsbrieven, advertenties, 
digitale mailingen, presentaties, brochures, flyers, persberichten, bedrijfsreportages enz.  
- Organisatie van beurzen en evenementen 
- Beheer van de online kanalen (websites en social media voor Nederland, België en Denemarken) 
- Beheer van promotiematerialen en verzorgen van promotieactiviteiten  
- Organisatie studiereizen  
- Beheer van marketingbudget 
- Uitvoeren van marktonderzoek en -analyses 
 
Wat breng je mee? 
- Je bent proactief, zelfstandig, enthousiast en werkt gestructureerd 
- Een relevante HBO opleiding  
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 
- Je hebt affiniteit met de melkveehouderij 
- Je bent creatief, hebt oog voor detail en een vlotte pen 
- Thuis op de online kanalen en je kunt goed uit de voeten met MS Office 
- Ervaring met het Adobe pakket (InDesign) is een pre 
 
Wat bieden wij jou?  
Een leuke en veelzijdige fulltime baan. Binnen het bedrijf bestaat een open cultuur waarin ruimte is 
voor eigen initiatief en ontplooiing. Je standplaats is het kantoor van Semex Holland in Leeuwarden. Bij 
interesse ontvangen we graag jouw cv en motivatie voor donderdag 4 januari. 
 
Contact: Nynke Jensma, 058-2120541, n.jensma@bles-dairies.nl. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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