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enthousiaste Marketing & Sales Assistant 
 
Met alle aandacht voor voeding, gezondheid en natuurlijke en betrouwbare ingrediënten, timmeren wij stevig aan de 
weg en daarom zoeken wij jou, omdat jij: 
 

✓ geïnteresseerd bent in voeding en voedingssupplementen en wat er precies in gaat 
✓ zelf ook de nodige ideeën hebt 
✓ een gevarieerde baan zoekt met ruimte voor eigen invulling 
✓ de weg weet in Office en op/met social media 
✓ je thuis voelt in een business-to-business omgeving 

 
Om je in ons team thuis te voelen en te ontwikkelen spreek je uitstekend Nederlands en Engels, leer je snel, ben je 
een teamspeler en heb je een werk-/denkniveau op MBO+/HBO.  
 

En wat ga je dan precies doen? 
Je gaat als Marketing & Sales Assistant het team ondersteunen bij alle commerciële activiteiten en daarnaast de 
Logistiek Manager vervangen bij afwezigheid. 
Een gevarieerde en veelomvattende baan en hiervoor is het handig als je snel kunt schakelen, want we houden wel 
van een beetje doorpakken. Die ondersteuning betekent overigens niet alleen uitvoeren, maar vooral ook 
meedenken en ideeën aandragen voor promoties, materiaal en nieuwe strategieën.  
Zo zul je bijvoorbeeld een belangrijke rol hebben bij de organisatie van promotieactiviteiten zoals beurzen, 
nauwkeurig productdocumentatie in het oog houden, offerteberekeningen maken, social media posts maken, 
contact hebben met klanten en leveranciers en ga zo maar door. 
 

Nog even wat meer over Lithos Ingredients 
Lithos Ingredients is een internationale handelsfirma in (vooral natuurlijke) ingrediënten die alleen business-to-
business werkt. Wij leveren onze ingrediënten dus alleen aan bedrijven, terwijl in onze marketing de consument 
uiteraard wel moet worden meegenomen.  
Onze naam ken je dan misschien (nog) niet, maar die van onze klanten zeker wel! 
Wij zijn onderdeel van de MAF-Groep, in Vlaardingen en zitten in een nostalgisch pand aan de haven met uitzicht op 
de Nieuwe Waterweg. Deze nostalgie combineren we overigens met een heel moderne werkwijze. 
 

Interesse 
Als je geïnteresseerd bent, stuur je CV en motivatiebrief dan per email vóór 20 september t.a.v. mevrouw B. 
Boorsma via bb@lithosingredients.nl.  
Op onze website www.lithosingredients.nl kun je meer informatie over ons vinden en uiteraard ook op Linked-in, 
Insta en Facebook.  
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