
Bentley Maastricht is de officiële Bentley-dealer op het kruispunt van Nederland, België en Duitsland en werkt met ‘s-werelds meest 
begerenswaardige luxury performance auto’s. Bentley Maastricht is onderdeel van PGZ, waar onder andere ook Porsche Centrum 
Maastricht, Porsche Centrum Eindhoven en Energica Brabant onder vallen. We delen daarbij passie voor het merk en haar producten 
met onze klanten, voor wie een Bentley de ultieme uiting is van comfort, luxe, sportiviteit en individualiteit. Bij Bentley Maastricht zijn 
wij per direct op zoek naar een Brand Marketeer Bentley. 

De functie 
Bij al onze merken staat één ding voorop: beleving. Als Brand Marketeer Bentley is het jouw passie om onze klanten die beleving te 
bieden, zowel on- als offline. De juiste showroombeleving, een geweldig evenement, een mooie nieuwsbrief of een goede digitale 
campagne. Jij pakt het allemaal aan en vindt de juiste stijl en toon die past bij een merk als Bentley.

Natuurlijk sta je hier niet alleen voor! Ten eerste ben je onderdeel van een marketingteam met drie andere collega’s en jullie werken 
nauw samen om voor alle PGZ-activiteiten de beste prestaties te leveren. Dit marketingteam werkt vanuit de PGZ-locatie in Oirschot 
en dat is voor jou anders. Als Brand Marketeer Bentley ben je meerdere dagen per week aanwezig in onze Bentley vestiging bij 
Maastricht-Airport. Als onderdeel van dit hechte Bentley-team doe je niet alleen de marketing, maar heb je ook contact met klanten en 
sta je altijd klaar om een collega te helpen.

Jouw profiel:
De juiste persoon past bijna nooit in een hokje, maar onderstaande geeft wel onze denkrichting aan. Match jij niet met één of meerdere 
van de punten, maar denk je wél de juiste Brand Marketeer Bentley voor ons te zijn? We laten ons graag overtuigen!

• Affiniteit met, en gevoel voor, het luxe-segment. Een voorliefde voor auto’s is een mooie pré;
• Een positieve teamspeler, die creatief is, gevoel voor humor heeft en representatief is naar onze klanten;
• HBO-opgeleid, stressbestendig en iemand die zelfstandig en gestructureerd kan werken;
• In bezit van een rijbewijs B en woonachtig op een plek vanuit waar Oirschot en Maastricht-Airport goed bereikbaar zijn.

Enthousiast? 
Ben jij na het lezen van deze vacature overtuigd dat jij onze nieuwe collega bent? Solliciteer dan direct door in ieder geval je CV te mailen 
naar: vacatures@pgz.nl En omdat we heel benieuwd zijn naar de persoon achter het CV vinden we een begeleidende motivatie ook altijd 
heel erg leuk.

Wil jij alvast een kijkje in PGZ en haar collega’s? Kijk dan dit filmpje: https://youtu.be/wFxRpZYWlwo

         Onvolledige sollicitaties worden niet in behandeling genomen. 
         Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Vacature: Brand Marketeer Bentley (fulltime) 


