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Wij zoeken een creatieve marketeer met kennis van on- en offline marketing en mediatools met een hands-on mentaliteit en
teamspirit. Jouw functie houdt in dat onze socials altijd vol staan met nieuws, onze website continue wordt bijgehouden én
fysieke marketingtools ontwikkeld om het team en de salesmanager te ondersteunen. Voor jou hebben Facebook, Instagram,
Twitter, Linkedin, Wordpress en o.a. Google Adwords geen geheimen en vertel je ons dagelijks dat we meer conversie kunnen
behalen door ons op bepaalde zaken meer te focussen. Jij signaleert dat én zet het om tot een werkend geheel. Jij zorgt
voor een balans van leuke feed die gelezen, gedeeld en bekeken wordt. Blijft in contact met onze relaties die met regelmaat
reageren op onze posts en zet de getagde Stories door op onze eigen stories. Daarnaast maak je foto’s en content, zorgt voor
een goede archivering van de marketingtools en hebt regelmatig overleg met onze partners en leveranciers, aangaande
nieuwe private labels, nieuwe marketing acties en nieuwe ontwikkelingen.
Daarnaast draag je zorg voor de ingangscontrole van alle binnenkomende (gedrukte) media en geniet je van een
alsmaar groeiend bereik van de social mediakanalen. Je bent een volwaardig gesprekspartner voor ons ontwerpbureau,
beletteringsbedrijf en o.a. kartonnage leverancier. Je functie is een rode draad door de brouwerij want jouw creaties worden
gezien door al onze Durs’drinkers en Durs’lessers.
Daarnaast is de eerste stap al gezet om een eigen merchandise shop op te zetten, deze wordt straks door jou beheerd,
gevuld en waar mogelijk aangevuld met nieuwe merchandise. De pakketten zullen ook in eerste instantie door jou verstuurd
worden, óf heb je een beter idee?
Bij Brouwerij Durs geldt eigenlijk ook dat het geregeld voorkomt dat je met een doos bier, pallet bier of een rolcontainer in je
handen staat want wij doen het hier met z’n allen. Ben je Energiek, maar houd je het overzicht en ben je creatief, hebt kennis
van zowel on als offline media waar je net zo veel kennis hebt van Google adwords als van een nieuw label dat ontworpen
moet worden met behoud van huisstijl en inmiddels kenmerkende stijl en herkenning dan kan dit wel eens jouw job zijn.
Er staat al een geweldige basis waar jij op voort kunt borduren.
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Een pré als je kunt ontwerpen en kent Indesign, Illustrator en Photoshop als geen ander
CMS, is een piece of cake en een walk in the parc
Kan goed samenwerken met de afdeling Sales en bent een volleerd sparingspartner voor de Directie
Weet het verschil tussen Spotify en Spot-uv
Zorgt dagelijks voor een hogere conversie
Eigen verantwoordelijkheid voor de afwikkeling van de commerciële administratie, maakt begrotingen
en lanceert nieuwe campagnes
Je bent commercieel sterk en snapt waar wij voor staan, en speelt daarop in
Volgt on- en offlinetrends en implementeert die
Actieve sociale vaardigheden
Zeer vaardig in het schrijven van teksten
Je bent de strategische sparingspartner van zowel de directie als de salesmanager alsmede het hele team.
hebt een afgeronde mbo 4 + of hbo opleiding, bij voorkeur op het gebied van marketing met als specialisatie op
zowel online en conventionele marketing
hebt 3 jaar ervaring in marketingfunctie.
bent een ondernemend, graag de verbinding met mensen aangaat, hen motiveert en inspireert
bent strategisch sterk, maar houdt er ook van zelf de handen uit de mouwen te steken
hebt aantoonbaar resultaat geleverd op het gebied van leads en omzetgroei
bent organisatorisch sterk, in staat taken en prioriteiten te stellen en deadlines te bewaken
hebt een goede helicopterview maar weet ook de puntjes op de ‘i’ te zetten

Wij bieden;
•
•
•
•
•
•

Een conform markt vast salaris.
Een intensief inwerk traject, zodat je jouw bieren en mediamiddelen goed kent
Reiskostenvergoeding. (buiten een straal van 10 Km van het brouwerij of kantoor)
Regelmatige werkuren: Ma.t/m Do. 09: 00-18:00u dagen in overleg in te delen.
Jouw werklocatie wisselt tussen onze distributie locatie, de brouwerij en thuis .
De brouwerij en de distributie locatie liggen in het centrum van Arnhem,
goed bereikbaar met de fiets en auto
• Elke week een vrimibo
• En werken in een Team vol Passie van bier

Sollicitatieprocedure voor de Marketeer

Wanneer je enthousiast wordt van jouw werkzaamheden en wilt bijdragen aan de
succesvolle ontwikkeling en de constante groei van Brouwerij Durs, zetten wij het bier
alvast koud om tijdens de sollicitatiegesprekken samen open te trekken en elkaar beter
te leren kennen. Stuur een goede motiverende brief, jouw CV en verdiep je nog even wat
verder in wie we zijn en hoe jij hierin past.
Je mag de motivatie en CV sturen naar info@durs.nl t.a.v. Maarten en Jette de Keijzer.

