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Functie omschrijving: Strategic Marketeer 

Bedrijf 
Turbulent brengt schone en betaalbare elektriciteit naar afgelegen locaties door te pionieren 
in waterkracht met een laag hoofd. Onze turbines zijn compact en eenvoudig te installeren, 
ongeacht de omstandigheden ter plaatse. We bouwen een wereldwijd distributeursnetwerk 
op terwijl we onze operationele en R&D-activiteiten in Leuven centraliseren. Om ons voor te 
bereiden op een snelle groei in turbine-installaties willen we ons team uitbreiden met een 
elektrotechnisch ingenieur. 

Je komt terecht in een jonge en dynamische bedrijfsomgeving waar je proactieve en hands-
on aanpak de nodige uitdagingen krijgt om een grote impact te hebben op het bedrijf en 
onze technische oplossing. 

Verantwoordelijkheden en taken 
Je werkt samen met het sales-marketingteam en operations om de volledige externe 
communicatie van Turbulent te verzorgen. Het belangrijkste doel is om leads te creëren en 
vast te leggen met snelle groei-experimenten vanuit verschillende kanalen en deze te 
kwalificeren naar een voldoende niveau richting het verkoopteam. 
• Marketingstrategieën ontwikkelen 
•Kies interessante marktsegmenten, experimenteer en test ermee om tot bruikbare 
conclusies te komen 
• Structureer en besteed al het nodige (up-to-date) verkoopmateriaal uit: brochures, video's, 
projectdocumentaties, klantverhalen, dealerconferenties, websites, showcases, ... 
• De marketing- en promotieactiviteiten vormgeven en uitvoeren; mainstream en onder de 
lijn. 
• Neem de verantwoordelijkheid voor het verstrekken van de juiste timing en budgetten 
• Bouw en stroomlijn alle externe communicatie, werk ons plan voor sociale media uit, test 
en ontwikkel de nuttige. 
• Creëer en vorm het merk Turbulent 

Achtergrond 
Je hebt relevante marketingervaring in een B2B industriële omgeving waar je impact kunt 
laten zien. Je bent een natuurlijke groeihacker en hebt praktische kennis van de benodigde 
programma's om efficiënt te integreren en om mee te werken of een enorme honger om snel 
te leren. In staat om de stakeholders te begrijpen, hun 'echte' interesses die ze u niet vertellen 
en creatief in het schrijven en het vinden van oplossingen om potentiële klanten te bereiken. 
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Achtergrond 
• Je denkt in systemen. Door uw systematische aanpak kunt u de plaatsen in onze 
marketing achterhalen waar u het grootste verschil kunt maken. 
• Lead nurturing: u weet hoe u de markt moet opleiden. Op deze manier zorgt u er met 
verschillende klantreizen voor dat ons verkoopteam gekwalificeerde leads krijgt om mee te 
praten. 
• Je bent bekend met tools voor snelle experimenten en marketingautomatisering 
(Autopilot, Zoho Marketing-hub ...) 
• Je hebt een hands-on praktische mentaliteit, snel en digitaal savant 
• Je bent resultaatgericht & kostenbewust. 
• U kunt segmenten identificeren en gepersonaliseerde klantreizen creëren door 
verschillende marketingtools te integreren. 
• Flexibel (kan omgaan met veranderende prioriteiten) en zelfredzaam (kan omgaan met 
minder structuur) 
• Je begrijpt dat groei een teaminspanning is en goed kan werken met verschillende 
profielen 
• Klant- en internationaal georiënteerd 
• Geen marketing BS / Lingo maar acties (1% inspiratie, 99% transpiratie) 
• Manusje van alles in marketing, maar met de mogelijkheid om uit te besteden wanneer 
dingen niet binnen uw bereik vallen. 
• Goede IQ / EQ / PQ met energie! Je ziet oplossingen waar anderen problemen zien. 
• U kunt korte deadlines hanteren met uw planningsvaardigheden en persoonlijkheid 
• U kan met verschillende CMS werken 

Talen 
• Volledige Engelse taalvaardigheid (Native is een pluspunt) 
• Nederlands / Frans / Spaans op professioneel niveau zijn een pluspunt 

Ervaring 
3+ jaar bewezen ervaring in marketing in industriële B2B-context. Aantoonbare kennis van 
strategische marketing. 
 

Educatieve background 
Master opleiding 
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What we offer  
Naast een marktconform salaris en een contract voor onbepaalde tijd ontvang je ook deze 
secundaire arbeidsvoorwaarden (maaltijdcheques, thuiskantoorvergoeding, 
hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, etc.) 
 
Daarnaast is er ruimte voor opleiding en professionele groei en vooral voor een prettige 
werksfeer. 
 
Je werkt in een start-up samen met 11 andere teamspelers. Onze teamleden werken in een 
geavanceerde omgeving met gepatenteerde technologie die zichzelf heeft bewezen 
betrouwbaar, efficiënt en veilig te zijn. 
 
Mede door de voordelen van deze technologie wint onze organisatie steeds meer positie op 
de internationale markt. 

 

Contact 
Stuur je sollicitatie samen met je CV naar jobs@turbulent.be en contacteer ons gerust bij 
vragen via e-mail. 

Door je aan te melden, bevestig je dat je onze privacy policy over GDPR hebt gelezen en 
begrepen en dat je akkoord gaat met de inhoud ervan. 
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