
tremco illbruck is een producent van producten voor afdichting, verlijming en coating voor de bouw- en pro-
ductie-industrie. Wij geloven dat het vaak de verborgen details zijn die een cruciale rol spelen in het succes 
van een project. En dit is waar tremco illbruck in het spel komt: waar je leven je ook brengt, je zult omringd 
zijn door onze producten, zelfs als ze verborgen zijn zodra ze zijn aangebracht. Onze oplossingen worden 
overal gebruikt, van raam- en gevelafdichtingen tot passieve brandbeveiliging, zelfs tot de componenten in 
huishoudelijke apparaten. 
 
Dagelijks werken meer dan 1.100 tremco illbruck-medewerkers in heel Europa, Azië en het Midden-Oosten met 
toewijding in het belang van onze klanten, het creëren van indrukwekkende oplossingen voor meer dan 90 
landen over de hele wereld en een jaarlijkse omzet van meer dan 300 miljoen euro . Als onderdeel van de 
beursgenoteerde RPM International Inc. USA, profiteren we van de zekerheid dat we deel uitmaken van een 
wereldwijd bedrijf, terwijl we tegelijkertijd genieten van maximale ondernemersvrijheid. Met deze fijne details 
helpen we de wereld van morgen vorm te geven. 
 

Wil jij je bij ons aansluiten? Voor Central Marketing zijn we op zoek naar: 
 

Digital Project Manager - E-commerce 
 
Je wordt verantwoordelijk voor 
 

› Beheer van het Europese, volledig geïntegreerde OXID eSales Platform (B2B) 
› Planning, ontwerp en implementatie van de bestaande e-commerce-oplossing naar SAP 
› Ontwikkeling en uitbreiding van digitale verkoopkanalen 
› Kostenreductie op lange termijn en identificatie en implantatie van digitale verkoopmogelijkheden 
 

Je brengt het volgende met je mee     
 
› Bachelor/Master met focus op economie of gelijkwaardige richting 
› Minimaal 2 jaar professionele ervaring in een vergelijkbare functie, kennis in Magento of OXID 
› Vloeiend in Engels, IT-affiniteit 
› Analytisch, initiatiefrijk  
› Bereid tot internationaal reizen 
 

Wat bieden wij  

›Werken in internationale teams 
›Op activiteiten  en op behoefte gerichte trainingen 
›Openheid voor nieuwe ideeën 

Wij verheugen ons om van je te horen! 
 

Neem contact met ons op voor meer informatie! 
Per e-mail: hr_contact@tremco-illbruck.com of persoonlijk: Rebecca Dalchow +49 2203 575 50 147 


