Marketing Coördinator
Fulltime / [39 uur per week]
Gezocht
Heb jij het altijd al leuk gevonden om samen te werken met grote bekende merken in de sport en
schoenen? En krijg jij energie door in een klein en gedreven team de formules SPORT 2000,
SOCCERCENTER en onze andere specialisten goed in de markt te zetten? Dan zoeken wij jou!
Wat doet een Marketing Coördinator?
Als Marketing Coördinator ben jij verantwoordelijk voor alle marketingcampagnes van A tot Z, werk je
direct samen met de marketing manager en maak je een project van iedere campagne.











alle betrokken partijen ontvangen van jou, per campagne, een duidelijke briefing
iedere campagne wordt door jou zorgvuldig gecoördineerd en je waakt over de voortgang
jij bent verantwoordelijk voor al het drukwerk en overige uitingen
jij werkt nauw samen met alle teams en teamleden om campagnes 360° uit te dragen
jij denkt, met nieuwe verfrissende ideeën, actief mee om onze marketingcampagnes en
positionering origineel, consistent maar ook vernieuwend te houden
doormiddel van diverse communicatiemiddelen zorg jij ervoor dat onze ondernemers enthousiast
betrokken worden bij alle geïnitieerde marketingactiviteiten
jij bent dé dagelijkse contactpersoon voor ondernemers, externe partijen en merken
coördinatie, monitoring en bewaking van alle POS, advertising, huisstijlen en events
jij analyseert campagnes zorgvuldig en bespreekt verbeterpunten met de teams
jij bewaakt de budgetten

Over jou

jij hebt een relevante afgesloten opleiding op mbo+-niveau

jij bent communicatief sterk en secuur in het schrijven van Nederlandse teksten

jij bent organisatorisch sterk, efficiënt en stressbestendig

jij bent creatief en op de hoogte van de nieuwste marketingtrends en -ontwikkelingen

jij begrijpt dat wij als retail-serviceorganisatie excellente service geven aan onze ondernemers,
maar wel consumentgericht moeten denken
Over ons
Wij zijn ANWR-GARANT Nederland, een innovatieve Retail Service Organisatie voor zelfstandige
ondernemers. In Nederland vertegenwoordigen we ca. 450 winkeliers, waarvan 275 in de schoenenen 175 binnen de sportbranche (o.a. SPORT 2000). Wij stimuleren een succesvolle samenwerking
tussen leveranciers en retailers op alle gebieden. Als commercieel partner bieden wij
betalingsgarantie en -gemak en ondersteunen wij op het gebied van digitale services, financiën,
marketing en inkoop.
Werkomgeving
Je komt te werken in het enthousiaste Marketing Team op ons hoofdkantoor te Nieuwegein [CAST].
Solliciteren
Heb jij interesse in een dynamische baan met veel verschillende taken en verantwoordelijkheden en
ben je hiernaast een enthousiaste teamplayer? Hou je ervan om ondernemend te werk te gaan?
Dan nodigen wij je uit om te solliciteren. Stuur je cv met foto en een sterke motivatie naar
vacature@anwr-garant.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!

