Samen met RISO de wereld veranderen!
In 2007 maakte telefonie een aanzienlijke omwenteling met de lancering van de IPhone. Dit
bevorderde de versnelling van mobiele communicatie. Een ongekende technologische transitie die
wereldwijd uitzonderlijke carrièremogelijkheden met zich meebracht.
In 2019 zal de ecologische maatstaf van het kopieerapparaat nog belangrijker worden. De grafische
markt wordt al tientallen jaren vertegenwoordigd door laserprintersystemen die veel warmte
opwekken, energie kosten en traag zijn. RISO Kagaku Corporation, de uitvinder van de ComColor,
(een professioneel kleurendruk systeem) is voorloper in de markt van milieuvriendelijke en koude
afdruktechnieken. Deze unieke technologie verkleint nu al wereldwijd de CO2-voetafdruk.
Door het versterken van het team in Nederland, wil RISO de eerste leverancier van groene
printsystemen zijn die oprecht voldoet aan de groeiende vraag van de Nederlandse markt op het
gebied van energiebesparing en duurzaamheid omtrent communicatieprocessen.

Word een marktgerichte lead generator op het gebied van
duurzame technologie!
Voor onze dochteronderneming in Nederland zijn we opzoek naar een vrouw / man die
gepassioneerd is op het gebied van marktonderzoek and lead-generation. In deze functie is het van
belang dat er een goede combinatie van telefonische en social media leads gegenereerd worden. Dit
doe je doormiddel van uitgebreid marktonderzoek . Binnen deze functie zal je ook de Marketing
Manager ondersteunen bij het organiseren van social media campagnes, evenementen en mailingen.
Wij zoeken dus een echte sales & marketing duizendpoot!
In deze functie is het van belang dat er goede marktinformatie doorgegeven zal worden aan onze
sales. Dit zodat zij gericht in contact komen met nieuwe klanten. Onze missie is om als team de
Nederlandse printmarkt te helpen hun ecologische voetafdruk te verkleinen doormiddel van onze
unieke afrdruktechnologie. In het verleden waren duurzame oplossingen meestal dure oplossingen,
maar met RISO is dat niet meer zo. We moedigen kandidaten aan om verder te denken dan alleen de
functie. Hoe denk jij je te kunnen integreren in ons carrière-programma? Ons team van specialisten
zullen je begeleiden in je persoonlijke project. Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega met een
enthousiast, gepassioneerd, professioneel en leergierig profiel!
Ben jij de kandidaat die het belangrijk vind om op zakelijk en technologisch niveau een steentje bij
te dragen aan het tegen gaan van het broeikaseffect?
Wat kan ons team u bieden :
-

Een aangename werkomgeving ;
Uitdagende baan met een prettige en informele sfeer;
Een persoonlijk integratie en trainingsprogramma;
Alle huidige digitale hulpmiddelen om u dagelijks bij uw missie te begeleiden;
Marktconform salaris;
Een uitdagende baan bij de Nederlandse branche van een Internationaal bedrijf.

Geïnteresseerd? Stuur je sollicitatie met CV per e-mail naar m.djekic@risobnl.nl
Wij zoeken alleen maar kandidaten die een passie hebben voor duurzaamheid en het milieu!

