
Commercieel manager 
 
Weet jij data en technische ontwikkelingen in te zetten om onze customer journey aan te scherpen 
en je commerciële en financiële doelen te bereiken? Werk je graag samen met je team aan veel 
verschillende projecten tegelijk en krijg je een kick van het doorontwikkelen van de data- en 
marketingstrategie? Dan is de functie van Commercieel manager bij Rendement Uitgeverij in 
Rotterdam iets voor jou! 
 
Wat ga je doen? 
Als Commercieel manager ben je verantwoordelijk voor de afdeling binnen Rendement waar 
marketing, data en techniek bij elkaar komen. Met een enthousiast team werk je continu aan 
initiatieven om nieuwe digitale mogelijkheden te benutten. Mede dankzij jouw heldere aansturing  
worden alle marketingkanalen optimaal (en automatisch) ingezet. Hierbij is de datastrategie van 
Rendement essentieel, je blijft die strategie dan ook constant toetsen en verbeteren. Alleen met 
duurzame en flexibele technische oplossingen kunnen onze vooruitstrevende ambities waargemaakt 
worden. Jij speelt daarom ook  een belangrijke rol bij het faciliteren van de mensen die 
verantwoordelijk zijn voor de databases en applicaties, inclusief onze online platformen. 
 
Tijdens een gemiddelde werkweek houd jij je bezig met het:  

• dagelijks aansturen van je team;  
• overleggen met het Management Team (MT) en intensief contact onderhouden met andere 

afdelingen binnen Rendement, zoals de klantenservice en de redactie; 
• bewaken en het op basis van resultaten en statistieken doorontwikkelen van de strategie op 

het gebied van marketing automation;  
• bewaken van de datastrategie en het initiëren van nieuwe projecten voor bijvoorbeeld 

dataverrijking, centralisatie of opschoning; 
• beoordelen van marketinguitingen en -jaarplanningen met oog op de begroting en uitstraling 

van Rendement; 
• bepalen en continu verbeteren van de telemarketingstrategie door middel van scripts, 

belbestanden en technieken; 
• waar mogelijk uitvoeren van operationele werkzaamheden op bovenstaande gebieden en 

overige commerciële projecten waardoor je uitstekend weet wat er binnen de projecten 
speelt. 
 

Wat krijg je ervoor terug? 
Als Commercieel manager werk je 36 uur per week voor een goed salaris en dito secundaire 
arbeidsvoorwaarden, inclusief een leaseauto, mobiele telefoon en laptop. Daar hoort bovendien een 
prestatieafhankelijke bonus bij met uitdagende, maar haalbare targets. In deze functie heb je 
intensief contact met het MT om strategische beslissingen af te stemmen en deze vervolgens 
zelfstandig uit te voeren met je team. Vanuit je centrale rol ben je van grote invloed op het verder 
ontwikkelen en inzetten van de vooruitstrevende commerciële basis die er momenteel al ligt.  
 
Wat verwachten we van jou? 
Voor deze zelfstandige functie zoeken wij een enthousiaste collega met: 

• hbo/wo-werk- en denkniveau. 
• minimaal 3 jaar ervaring in een commerciële managementfunctie, het liefst met 

(marketing)ervaring binnen een uitgeverij. 
• affiniteit met marketing automation, data-analyse en procesoptimalisatie. 
• probleemoplossend vermogen en een constante drive om processen te verbeteren. 
• uitstekende communicatieve en commerciële vaardigheden. 



 
Je bent verantwoordelijk voor je eigen afdeling en budget en zorgt er dan ook voor dat je team 
optimaal gemotiveerd en gefaciliteerd werkt aan de strategische doelstellingen. Zo weet jij de juiste 
externe specialisten te betrekken bij de werkzaamheden en herken je de behoefte aan opleiding en 
ontwikkeling binnen je team. En doordat je pro-actief en via heldere dashboards communiceert over 
de behaalde afdelingsresultaten, betrek je ook andere afdelingen bij je plannen. Tel daar jouw 
informele en gezellige karakter bij op en je hebt een zelfstandige, bepalende en slagvaardige 
Commercieel manager! 
 
Solliciteren 
Mocht je geïnteresseerd zijn in deze functie dan kun je de online tool gebruiken om te solliciteren. 
 
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0001215517P&career
_job_req_id=27024  
 
 
Over Rendement Uitgeverij 

 Rendement Uitgeverij is een snel groeiende uitgeverij van 
met name praktische vakbladen voor het midden- en 

kleinbedrijf. Het assortiment bestaat uit een multimediaal portfolio: magazines, themadossiers, 
digitale naslagwerken, opleidingen, congressen, e-nieuwsbrieven en in toenemende mate (online) 
crossmediale producten. Rendement maakt onderdeel uit van het wereldwijde uitgeefconcern 
Springer Nature. 
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