
 

 

Marketing- en Communicatie Manager (fulltime)   
Unieke kans voor ondernemende analyticus die strategie en hands-on marketing combineert 

(Baarn) 

 

Aanbod 

• sparringpartner voor directie en management; 

• zelf vormgeven aan de marketing en communicatie van dit groeiende en succesvolle bedrijf; 

• veel projecten, zowel intern als extern; 

• stakeholdermanagement; 

• online marketing; 

• bepalend voor het gezicht van de organisatie; 

• goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

Bedrijf 

Aurobindo Pharma B.V. in Baarn is de succesvolle Nederlandse dochteronderneming van het wereldwijd 

toonaangevende Aurobindo Pharma Ltd. Binnen dit generieke geneesmiddelenbedrijf zijn dagelijks 18.000 

medewerkers in 150 landen actief om bij te dragen aan hoogwaardige en betaalbare kwaliteit van zorg. 

Aurobindo biedt innovatieve farmaceutische oplossingen, vanaf de grondstoffen tot distributie en levering. 

Daarnaast is Aurobindo één van de grootste actieve grondstof productiebedrijven ter wereld en beschikt het 

over 16 eigen state-of-the-art productiefaciliteiten en een uitmuntende R&D-afdeling.  

 

Het Benelux kantoor bevindt zich in Baarn. Hier werken ruim 50 werknemers op afdelingen als Pharmaceutical 

Affairs, Sales, Finance, Customer Service, Portfolio Management en Warehouse. In de Benelux ondersteunt 

Aurobindo apotheken, ziekenhuizen, groothandels, drogisten en apotheekhoudende huisartsen bij het 

verlenen van optimale patiëntenzorg. Dat doet de organisatie met een breed assortiment, gunstige 

commerciële voorwaarden en continue aandacht voor kwaliteit. Met persoonlijke aandacht voor de wensen 

en behoeften van de klant, wordt ze al vele jaren gezien als betrouwbare partner in de gezondheidszorg.  

 

Aurobindo Pharma wil graag kennismaken met een stevige Marketing- en Communicatie Manager, die de 

commerciële doelstellingen in concrete acties en plannen vertaalt en daarmee een belangrijke bijdrage levert 

aan het succes van de onderneming. 

 

Functie 

Jij bent dé marketing- en communicatie expert binnen Aurobindo Pharma. Op basis van de vastgestelde 

strategie maak je de vertaalslag naar het commercieel operationele plan en vervolgens draag je zorg voor een 

uitstekende uitvoering hiervan. Je adviseert directie en management, brengt alle marketing-  en communicatie 

uitdagingen in kaart en doet proactief verbetervoorstellen. Je draagt dus iedere dag actief bij aan het resultaat 

en de groei van de organisatie. Hieronder valt stakeholdermanagement, het ontwikkelen en (laten) maken van 

promotiemateriaal, het bewaken van de huisstijl en de online marketing en het beheer van social media (zowel 

B2B als B2C). 

In deze rol wordt vanuit de hele organisatie een beroep gedaan op je vaardigheden op het gebied van analyse 

en advies voor diverse vraagstukken. Daarnaast werk je aan een veelvoud van interne en externe projecten. 

Deze brede, veelvragende, uitdagende positie is vooralsnog een stand alone job. Dat biedt grote 

mogelijkheden om het op jouw manier te doen en vraagt tegelijkertijd veel van je op het vlak van zowel 

strategie als analyse en in de hands-on uitvoering. Een unieke kans om op diverse niveaus al je marketing en 

communicatie talent in te zetten! 



 

 

 

Profiel 

• hbo+ werk- en denkniveau (afgeronde opleiding in de richting van Marketing / Commerciële Economie 

/ Communicatie); 

• minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie; 

• goede communicatieve vaardigheden; 

• na de analyse ook de concrete uitvoering, veelal in samenwerking met het commerciële team, op je 

nemen; 

• affiniteit met online marketing en aantoonbare ervaring met de rol van online marketing in een 

Benelux organisatie; 

• kennis en inzicht van online marketing methoden; 

• de (interne en externe) stakeholders echt zien en draagvlak creëeren om je doelen te behalen; 

• in staat om niet alleen de analyses te maken, maar ook de omgeving en context waarin deze cijfers 

ontstaan, te doorgronden; 

• je bent analytisch, ondernemend, zelfstartend, creatief, houdt graag meerdere ballen in de lucht en 

weet de juiste prioriteiten te stellen; 

• je werkt veel samen met collega’s, maar zoekt ook graag zaken tot de bodem uit; 

• vloeiend in de Engelse en Nederlandse taal, zowel in woord als in geschrift. 

  

Reactie  

Geïnteresseerd? Stuur je curriculum vitae en motivatie, onder vermelding van referentienummer WS/18-054-

DD, naar Anneke den Hartog, info@derksenderks.nl. Voor meer informatie kun je bellen met Anneke den 

Hartog via 033 - 4728087. Een assessment kan deel uitmaken van de selectiemethode. 

 

Aurobindo heeft er bewust voor gekozen om de procedure door Derks & Derks B.V. te laten behandelen. Wij 

vragen je jouw reactie aan Derks & Derks te richten.  
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