Wil jij bij hèt plantenmerk, dat er echt toe doet, laten zien dat jouw competenties het verschil
kunnen maken? En adem jij groene planten? Solliciteer dan nu bij Telersvereniging Air So Pure®!
Per direct zijn wij op zoek naar een

BRANDMANAGER FULLTIME
Al bijna 15 jaar telen de kwekers van Air So Pure® wetenschappelijk bewezen
luchtzuiverende planten en hebben we inmiddels een sterke marktpositie. Zowel nationaal
als internationaal. Om in de toekomst de markt nóg beter te kunnen bedienen zijn wij op
zoek naar een topper met kennis van de markt en strategisch & commercieel inzicht.
Vanuit ons kantoor in Honselersdijk werk je samen met de office manager en communicatie
professional aan de positionering van Air So Pure®. Je wordt het gezicht van Air So Pure®
voor onze (eind-)klanten en kwekers en bent een echte verbinder. Een krachtig persoon die
weet te overtuigen en niet bang is voor vernieuwing. Iemand die ons merk een niveau hoger
wil tillen en verantwoordelijkheid neemt.

Taken en verantwoordelijkheden
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Het bewaken en coördineren van de brandingstrategie
Jaarlijks de mix van middelen bepalen aansluitend op het jaarplan om zo de
doelstellingen te behalen
Verantwoordelijk voor het marketingbudget
Profilering van de merknaam Air So Pure® in de markt en verbetering van de
marktpositie van het merk
Creëren van vraag naar het Air So Pure® assortiment bij klanten en eindklanten
Initiëren en uitvoering van concepten afgestemd op het marktsegment
Meedenken over de lancering van nieuwe producten en concepten
Promotiecampagnes en acties initiëren en coördineren
Relatiebeheer (w.o. prospects, bestaande relaties en individuele leden van de
vereniging)
Leidinggeven aan enkele commissies (marketing, verkoop)
Verantwoording afleggen aan het bestuur en de leden (in ALV)

Wat wij te bieden hebben
o
o
o
o

Uitdagende en verantwoordelijke baan
Marktconform salaris
Zakelijke laptop
Zakelijke mobiele telefoon

Functie-eisen
o
o
o
o
o
o

Minimaal HBO werk- en denkniveau. Een afgeronde HBO-studie is een pré
(Commerciële Economie, Brand management, Bedrijfskunde, Marketing management)
Affiniteit met de tuinbouw is een pré
Minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie
Bekendheid met een coöperatieve organisatiestructuur
Uitstekende beheersing van Nederlands, Duits en Engels in woord en geschrift
Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen

Competenties
o
o
o
o
o

Goede communicatieve eigenschappen en commercieel gevoel
Creatief kunnen denken en uitvoeren
Verantwoordelijkheidsgevoel en doorzetter
Selfstarting en gestructureerde werker
Verbaal sterk en overtuigingskracht

Reageren?
Stuur je curriculum vitae en motivatiebrief naar info@airsopure.nl ter attentie van het Bestuur.
Indien je meer informatie over de vacature wilt, kun je contact opnemen met Peet Zwinkels via 0646210254 of bezoek onze website op www.airsopure.nl

