
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

We zijn op  
zoek naar 

jou! 

Marketing & Communicatie Specialist 

AXA Home Security 

Over Allegion 

Bij Allegion helpen we mensen veilig te leven en te 

werken. Met meer dan 25 merken, verkocht in bijna 130 

landen over de hele wereld, zijn we gespecialiseerd in 

beveiliging rond deuren en ramen. De kern van ons bedrijf 

van $ 2 miljard wordt gevormd door de kennis en ervaring 

van onze 9.000 toegewijde medewerkers achter onze 

merken. Het AXA-merk biedt onder andere beveiliging 

voor woningen en gebouwen in de vorm van scharnieren, 

raamhendels, raamsluitingen, deursloten, deurbeslag en 

toegangscontrolesystemen.  

 

Dit doen wij vanuit onze vestiging in Veenendaal waar de 

merken AXA, Trelock en Kryptonite zijn ondergebracht. 

Naast Veenendaal hebben we ook productievestigingen in 

Frankrijk, Polen en verkoopkantoren is Duitsland en de 

US. 

 

De functie 
Als Marketing & Communicatie Specialist ben je samen 

met je collega’s in het Business Line team 

verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse 

marketing en communicatie-activiteiten van ons mooie 

merk AXA Home Security. Het diverse team 

vertegenwoordigt een goede mix van ervaring en 

enthousiasme, waarin we elkaar ondersteunen en 

inspireren, maar ook scherp houden om een goed 

resultaat te behalen. We geloven in de dynamiek van 

samenwerken.  

 

Binnen het team ben jij de veelzijdige creatieveling, die 

makkelijk van een campagneoverleg switcht naar het 

maken van content voor social of de website en een 

nieuwe brochure afstemt met Sales. Verder ben je digital 

savvy én dus op de hoogte (of nieuwsgierig) van 

ontwikkelingen of trends op het gebied van online. Ook 

niet onbelangrijk: je bent in staat onze merkwaarden te 

verweven in sprekende content voor zowel online als 

offline, afgestemd op de doelgroep (B2C of B2B).  

Verantwoordelijkheden 

 Samen met de Online & e-Commerce Specialist 

doorvertalen van onze brand values naar content 

voor o.a. de website, social media en diverse andere 

digitale (campagne)uitingen  

 Creëren van content met behulp van Adobe Suite 

 Het verzamelen van wensen en/of input binnen 

diverse afdelingen, welke je vervolgens omzet naar 

concrete ideeën (t.b.v. POS-materiaal, brochures, 

folders/flyers, productsamples- displays etc.)  

 Laten ontwikkelen van o.a. POS-materiaal (zoals 

hierboven genoemd), giveaways, relatiegeschenken 

etc.   

 Meedenken over de look & feel van onze campagnes 

 Helpen bij het bedenken, laten ontwikkelen van 

branding- en productvideo’s en/of animaties 

 Ondersteuning bieden bij het organiseren van 

evenementen op de zaak, bij klanten of andere 

externe locaties 

 Opstellen van duidelijke briefings voor - en 

onderhouden van contacten met - ons 

reclamebureau en andere partijen waar we mee 

samenwerken 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke waarden 

 Ownership 

 Nieuwsgierigheid  

 Kwaliteit leveren  

 Verantwoordelijkheid  

 Ondernemend karakter 

 Daadkracht 

 Supportive 

 

Het profiel dat wij zoeken 

 HBO werk- en denkniveau met een afgeronde 

marketing, communicatie en/of commerciële 

opleiding  

 Bij voorkeur 3-5 jaar werkervaring in een 

vergelijkbare functie (bijvoorbeeld als marketeer, 

marketingmedewerker of 

marketing/contentspecialist) 

 Gedreven persoonlijkheid met affiniteit voor 
marketing  

 Je bent een echte teamplayer, maar zelfstandig 
evengoed in je element  

 Hands-on mentaliteit en proactief: je bent een echte 

aanpakker! 

 Creatief en resultaatgericht (meten=weten!) 

 Communicatief ben je sterk en je staat stevig in je 

schoenen   

 Vlotte pen en een goede schrijfvaardigheid (SEO-

proof teksten kunnen schrijven is een pre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Je bent handig met de Adobe Suite (Photoshop is een 

must, basiskennis van Indesign en Illustrator is een 

pre) 

 Ervaring met het creëren van digitale content 

 

Wat zit erin voor jou 

 27 vakantiedagen 

 Dynamische werkomgeving binnen een organisatie 
die constant in beweging is 

 Toegang tot bedrijfsfitness en fietsregeling 

 Winstdeling bij goede bedrijfsprestaties 

 Gezellige vrijdagmiddagborrels 

 

 

 

Kom je ons team 
versterken? 

 
www.axasecurity.com 

Wij kijken uit naar je 
sollicitatie! 

Latifa Ait Mbarek (HR Officer) 
Latifa.AitMbarek@allegion.com 


