
 

 

 
 
 
Company detail: Wie zijn wij? 
 
Lankhorst Taselaar BV is een internationale groothandel op het gebied van watersportartikelen. Vanuit 
het hoofdkantoor in Heerenveen en de vestiging in Rheine (Duitsland) levert Lankhorst Taselaar BV meer 
dan 15.000 verschillende producten aan watersport gerelateerde bedrijven zoals watersportwinkels, 
scheepswerven, zeilmakers etc. in Nederland, België, Duitsland en de rest van Europa. Alle goederen 
worden opgeslagen en gedistribueerd vanuit het centrale magazijn in Heerenveen. Het productportfolio 
bestaat uit vele bekende A-merken en de eigen merken Talamex en Besto. 
 
Lankhorst Taselaar maakt deel uit van Mercury Marine, een divisie van Brunswick Corporation. Mercury 
is een toonaangevende fabrikant van voortstuwingsmotoren en levert motoren, boten, diensten en 
onderdelen aan recreatieve, commerciële en overheidsgebruikers. Naast Mercury behoren A-merken als 
Mariner, Ancor, Attwood, BEP, Bluesea, Garelick, Lenco, Mastervolt, Marinco, MotorGuide, Pro-Mariner 
en Whale allemaal tot de Brunswick familie.  
 
 
Functieomschrijving: wat ga je doen? 
 
Lankhorst Taselaar is op zoek naar een Online Marketing Specialist.  
 
In deze functie ben je een belangrijke schakel om Lankhorst Taselaar te helpen bij de volgende 
digitaliseringsslag. Bij Lankhorst Taselaar met eigen merken Talamex en Besto zien we dat online een 
steeds belangrijker onderdeel wordt. Zowel in verkoop, zichtbaarheid als in service. Om te zorgen dat we 
in de aankomende jaren de juiste ontwikkelingen doormaken zijn we op zoek naar een ervaren online 
marketeer. Iemand die begrijpt hoe je een merk via het web kan activeren, ons kan helpen onze 
dienstverlening naar onlineretailers te verbeteren en begrijpt hoe je door de juiste tools in te zetten 
nieuwe gekwalificeerde leads kan vinden en hierover rapporteert. Een veelzijdige en zelf vorm te geven 
functie waarbij er een nauwe samenwerking zal zijn tussen de marketing en verkoopafdeling. 
 
Wat ga je doen? 
 

• Helpen bij verdere digitalisering van Lankhorst Taselaar en de merken Talamex en Besto 
• Ideale klanten te vinden door interne data slim te matchen aan externe bronnen en daarmee de 

juiste campagnes op te zetten om deze klanten te activeren 
• Analyseren van de gebruikersgegevens binnen de webshop en het bedenken en uitvoeren van 

verbeteringen en campagnes ten behoeve van meer verkoop 
• Verkoopcampagnes maken, resultaten analyseren en rapporteren 
• Email-marketing 
• Input leveren voor de marketingkalender en het beheren van je eigen onderdelen 
• Wisselende online marketing/e-commerce projecten 

 
 



Lankhorst Taselaar is een groeiend informele organisatie waarbij een goed humeur en humor je zeker 
gaat helpen. Omdat we groeien is het belangrijk dat je kan schakelen en zowel analytische als meer 
operationeel opdrachten en taken kan uitvoeren en kan omzetten in duidelijke resultaten. Je ziet een 
uitdaging in het achterhalen van antwoorden op vraagstukken en test je eigen ideeën en aannames. Ook 
niet onbelangrijk: je begrijpt dat marketing om timing draait en toont dat je zelfstandig projecten kan 
afronden in het juiste tijdsbestek. Je stuurt op de planning en draagt nieuwe initiatieven aan. 

Je bent analytisch, creatief, hebt affiniteit met watersport (en/of meer technische 
consumentenproducten) en je bent altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

Gewenst profiel: wie ben je? 

• Je hebt afgeronde HBO opleiding of hoger en minimaal 3 jaar relevante werkervaring.
• Je hebt een zeer goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
• Je bent analytisch, creatief en begrijpt hoe je kopers kan activeren
• Je hebt commercieel inzicht
• Je hebt brede (online) marketingervaring (advertising, e-mail, retention, sales intelligence, etc.)
• Je hebt ervaring met het werken in een CMS, e-mailmarketingprogramma, socials en data

management systemen (ERP, PIM, CRM, etc.)
• Je hebt aantoonbare ervaring met het zelfstandig opzetten en uitvoeren van

marketingcampagnes & analyses
• Je hebt ervaring met het maken van briefings voor design, (marketing)bureaus en content

specialisten.

Aanbod: wat bieden wij? 

• Een competitief salarispakket in lijn met je ervaring & expertise inclusief een laptop en mobiele
telefoon

• Een sterk & professioneel maar ook gezellig team dat je alle steun verleent om succesvol te
kunnen zijn in je job

• De mogelijkheid om je talenten ten volle te ontwikkelen en te groeien binnen je functie en
eventueel binnen de internationale organisatie.

Interesse: hoe solliciteer ik? 

Heb je interesse?  
Reageren kan tot 30 april aanstaande via telefoon of email;  
Bob van de Laar (Marketing & Export Manager), 06 57 68 78 95 of b.vdlaar@lankhorst-taselaar.nl.  
Aansluitend zal er een selectie plaatsvinden, die kan resulteren in een afwijzing of een uitnodiging voor 
een gesprek. De gesprekken zullen begin mei plaatsvinden. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


