MARKETING
MANAGER
GiG HARD SELTZER
WAT
GA JE DOEN?
Als Marketing Manager GiG word je verantwoordelijk voor de volledige scope van het marketingproces,

van strategie tot en met de uitvoering.
Je belangrijkste taken:
Ontwikkelen, implementeren en monitoren van de strategie voor content op online en offline kanalen –
denk aan sociale media, persberichten, out of home en meer;
Doen of ondersteunen van marktonderzoek, product placement en concurrentie onderzoek; je maakt op
basis hiervan budgetvoorstellen en ROI’s plus de tijdslijnen voor de verschillende activiteiten;
Je ontwikkelt marketingmateriaal, initieert evenementen, onderhoudt online kanalen en zorgt voor een
consistente look & feel van ons jonge bedrijf. Je begrijpt en reageert op de behoeften van onze klanten en
afnemers en kunt werken op alle niveaus.
Kortom, een allround functie voor een hands-on marketing expert.

WAAR EN MET WIE GA JE WERKEN?

Ons kantoor is gelegen in hartje Amsterdam, aan één van de mooiste grachten. We hebben een informele sfeer en
werkwijze, en onze cultuur is een van snelheid, ondernemerschap en resultaatgerichtheid waarbij drive, humor en
openheid kernwoorden zijn.
Je werkt samen met een team van zowel zeer ervaren mensen uit de FMCG industrie als ondernemende jonge
mensen. Je bespreekt je plannen, ideeën en initiatieven direct met twee van de drie oprichters/eigenaren van het
bedrijf. Verder word je aangestuurd door de voormalig Global Vice President Marketing van één van de grootste
drankbedrijven ter wereld.

WIE
BEN JIJ?
Energiek

WAT
BRENG JE MEE?
Minimaal vier jaar ervaring in (B2C) marketing

WAAROM GiG?

ARBEIDSVOORWAARDEN
Meegroeien in functie met snel groeiend bedrijf

Ondernemend
Hands-on
Resultaatgericht
Streetsmart

Zeer snel groeiend bedrijf, 30% groei per maand
Jong, informeel, dynamisch en ondernemend
Kans om mee te bouwen aan een snelgroeiende organisatie
Vrijheid om buiten de gebaande paden te gaan

Ervaring met activatie en (content) creatie
Academisch werk- en denkniveau
Ervaring met het gebruik van sociale media, online
marketing en het schrijven van persberichten

Competitief salaris dat meegroeit met de onderneming
Gebruik auto via GreenWheels
Uitdagende werkomgeving met veel vrijheid en
verantwoordelijkheden

Met jouw ervaring op het gebied van Marketing zal je de juiste toevoeging zijn aan ons jonge team zodat je onze
mensen kunt ondersteunen in het uitvoeren van jouw strategie. De komende maanden staan in het teken van
verder bouwen aan het merk maar ook het vergroten van de verkrijgbaarheid. Je bent dus een belangrijk onderdeel
van Team GiG en jouw kennis en ervaring zullen een grote bijdrage gaan leveren aan het verdere nationale- en
internationale succes van ons merk.
Zie jij jezelf in deze inspirerende zelfstandige rol bij ons GiG team?
Dan zien we heel graag je reactie tegemoet!
Mail ons op jobs@gighardseltzer.com.
Tot binnenkort!

