Wil jij bij HET 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

SCHAAP MET 5 POTEN

Oftewel een fulltime

Verbindende Brandmanager
Al bijna 15 jaar telen de kwekers van de Air So Pure® wetenschappelijk bewezen
luchtzuiverende planten en hebben we inmiddels een sterke (inter)nationale marktpositie.
Om in de toekomst de markt nóg beter te kunnen bedienen zijn wij op zoek naar een
enthousiast persoon die bij voorkeur kennis heeft van de sierteeltmarkt.
Je levert een fundamentele bijdrage in het verstevigen van de Europese marktpositie van Air
So Pure® bij exporteur/tuincentra/retail.
Samen met Het Bestuur van Air So Pure® zet je de strategische lijnen uit waarbij je
verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van de goedgekeurde plannen.
Vanuit het hart van het Westland werk je samen met twee professionals aan de verdere
ontwikkeling en uitbouw van de B2B en B2C marktpositie. Daarnaast onderhoud je nauw
contact met al onze kwekers en leg je verantwoording af aan het bestuur en de leden (in de
ALV).

Taken en verantwoordelijkheden
o Commerciële stuwende kracht (in- en extern)
o (Inter)nationale profilering van de merknaam Air So Pure ® in de markt en
verbetering van de marktpositie van het merk.
o Het bewaken en coördineren van de marketing- en brandingstrategie incl. budgetten
o Initiëren en uitvoering van concepten afgestemd op het marktsegment
o Kansen en behoeften bij de belangrijkste (eind) klanten en vertalen naar resultaat
o Relatiebeheer (w.o. prospects, bestaande relaties en individuele leden van de
vereniging)
Wat wij te bieden hebben
o
o
o
o

Uitdagende en verantwoordelijke baan
Een goed salaris op basis van jouw ervaring
Laptop en mobiele telefoon
Mogelijkheid tot het volgen van trainingen/cursussen

Functie-eisen
o
o
o
o
o
o

Minimaal HBO werk- en denkniveau
Affiniteit met de tuinbouw is een pré
Minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie
Bekendheid met een coöperatieve organisatiestructuur
In bezit van Rijbewijs b
Uitstekende beheersing van Nederlands, Duits en Engels in woord en geschrift

Competenties
o
o
o
o
o
o

Goede communicatieve & commerciële eigenschappen
Strategisch inzicht
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 06-46210254 of bezoek onze website op www.airsopure.nl

