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Vacature – Marketing & Communicatie Specialist   
Fulltime | Bentelo 
        
Nijland Service B.V. en Totaallift B.V. uit Bentelo is vanwege groei en ontwikkeling op zoek naar een 
Marketing & Communicatie Specialist. In deze dynamische functie ben je verantwoordelijk voor alle 
marketing activiteiten binnen de twee bedrijven. Samen met het team draag je bij aan de 
zichtbaarheid, bekendheid en verdere groei van Nijland Service B.V. en Totaallift B.V.  
 
De afgelopen jaren is het familiebedrijf sterk gegroeid en is een zeer sterke marktpositie verworven 
in machines voor grondverzet, hoogwerkers en logistiek materieel. De organisatie draait succesvol, 
maar er is ruimte voor ontwikkeling en verdere groei. Jij beschikt over een hands on mentaliteit 
welke samen met je enthousiaste persoonlijkheid ervoor zorgt dat de marketing en communicatie 
activiteiten een boost krijgen!  
 
Activiteiten 

- Opstellen en realisatie van marketing plannen  
- Uitwerking marketing en communicatie kalenders 
- Inrichten en optimalisatie van contactstrategieën  
- Bedenken en uitvoeren van creatieve campagneplannen 
- Bedenken, inrichten, optimaliseren en bijsturen van campagnes op Google en social media 

(Facebook, Instagram, LinkedIn) 
- Content maken en publiceren op social media (Facebook, Instagram, LinkedIn) 
- Onderhoud en optimalisatie van websites (inclusief SEO / SEA) 
- Opstellen en versturen van mailingen 
- Coördinatie en uitwerking van flyers, brochures en andere artikelen  
- Organisatie van events 
- Analyse en evaluatie van uitgevoerde marketing en communicatie activiteiten 
- Ondersteuning van sales 
- Contact met en regie richting externe marketing partners 
- Afstemming met klanten, dealers en fabrikanten (internationaal) 

 
Kortom, je bent de spin in het web voor alle marketing en communicatie activiteiten binnen de 
verschillende bedrijven.  
 
Deze rol is uitermate geschikt voor een allround marketeer die het leuk vindt om de marketing in de 
breedste zin van het woord op te pakken en de marketing organisatie voor Nijland Service B.V. en 
Totaallift B.V. kan neerzetten! Jij bent creatief, resultaatgericht en praktisch ingesteld en komt het 
beste tot je recht in een familiebedrijf met een informele sfeer.  
 
Binnen de functie is er volop ruimte voor eigen inbreng en initiatieven. Daarnaast heb je de 
mogelijkheid om jezelf zowel persoonlijk als vakinhoudelijk te blijven ontwikkelen door bijvoorbeeld 
extra begeleiding, trainingen en/of cursussen.  
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Wij vragen  

- HBO denk- en werkniveau (vooropleiding bij voorkeur richting commerciele economie, 
marketing, communicatie of vergelijkbaar) 

- Kennis van WordPress, Google Analytics, Social Media (w.o. Facebook Business Manager), 
SEO/SEA, nieuwsbrieftooling zoals Mailchimp of Active Campaign 

- Uitstekende beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift 
- 2-3 jaar werkervaring 
- Type: enthousiast, analytisch, daadkrachtig en initiatiefrijk  

 
Bedrijfsomschrijving  
Nijland Service en Totaallift is al ruim 70 jaar een begrip in Oost-Nederland op het gebied van 
verkoop, reparatie en revisie van een breed scala aan machines voor diverse toepassingen. Een echt 
Twents familiebedrijf waar op dit moment de 3e generatie aan het roer staat. Een bedrijf met 
jarenlange ervaring in de grondverzet en regiodealer van het gerenommeerde merk Doosan.  
 
Naast de verkoop van machines en onderdelen, verzorgen zij reparatie, onderhoud en keuringen 
zowel aan de werkplaats als op locatie. Vanwege de verworven importeurschappen van Platform 
Basket en AlmaCrawler en het regio importeurschap van EP Logistiek Materieel, werd in 2018 het 
tweede bedrijf Totaallift opgericht. Genoemde importeurschappen en producten bieden enorme 
landelijke groeimogelijkheden binnen de hoogwerkerbranche en logistiek materieel. Naast 
bovengenoemde diensten, biedt Totaallift ook hoogwerker- en heftrucktrainingen aan in haar 
opleidingscentrum. 
 
Elk bedrijf heeft een eigen verkoopafdeling, het serviceteam en het magazijn leveren een 
gezamenlijke bijdrage aan beide bedrijven. Zowel binnen Nijland Service als ook binnen Totaallift 
werken gemotiveerde en betrokken vakmensen aan de ambities van beide bedrijven. 
 
Voor verdere informatie kijk op www.nijlandservice.nl en www.totaallift.nl.  
 
Solliciteren? 
Stuur je CV en motivatie naar info@totaallift.nl. Wil je meer informatie over deze uitdagende 
functie? Neem dan contact op met Tom Nijland via 085-006 04 54.


