Voor ons hoofdkantoor gevestigd in Lisse zijn wij op zoek naar een:

Marketeer
32-38 uur
Als marketeer ben je verantwoordelijk voor een aantal merken en/of (export)klanten uit onze
portfolio. Je kent je merken en klanten door en door en zorgt vanuit marketingperspectief dat
de beoogde resultaten worden behaald en ben je op zoek naar de perfecte presentatie van
jouw merk.

Gaan je ogen hiervan twinkelen? Lees dan snel verder!

Dit vind je leuk:






Bouwen en onderhouden van merken en klanten ondersteunen;
Praktijk gericht bezig zijn;
Plannen en organiseren
Verantwoordelijk zijn voor bepaalde merken en het runnen van projecten
Bijdrage leveren bij het organiseren van beurzen, sales events en het maken
folders etc.

Verder ben je:






Gepassioneerd met fashion en interieur
Nauwkeurig en systematisch
Een aanpakker en een doener
Zelfstarter en een teamplayer
Klant-, service- en oplossingsgericht

Wij vinden het belangrijk dat je, als nieuwe collega, een HBO marketing opleiding hebt
gedaan, en mocht je daarnaast nog 1 a 2 jaar werkervaring hebben in een soortgelijke
functie is dat helemaal mooi! En omdat je veel schakelt met binnen- en buitenlandse klanten
spreek en schrijf je ook uitstekend Nederlands en Engels.

Hoe ziet jouw dag er uit bij Bedding House?
Je start de dag met een heerlijke Cappuccino. Je kiest voor de mokka smaak, want je hebt
een creatieve planning voor vandaag!

Je start je dag met het schrijven van content voor een van je merken waar je
verantwoordelijk voor bent. En wanneer je daarmee klaar bent ga je de fotografiesessie
voorbereiden dat over enkele dagen gepland staat! Net voordat het lunchtijd is heb je een
afspraak staan met je collega van verpakkingen om de laatste puntjes op de i te zetten.
Heerlijk het zonnetje schijnt! Je kiest voor een lunchwandeling met een aantal collega’s. Als
er tijd over is kun je nog even in de kantoortuin een paar stralen zon meepikken.
Ook de middag je goed gevuld met werkzaamheden. Je hebt een teamoverleg gepland
staan om de planning voor de komende weken door te nemen en werk je aan
verkoopmateriaal en promotionele activiteiten.
Andere werkzaamheden in deze functie zijn:



Een actieve bijdrage leveren aan het merk-/klantbeleid en de uitvoering daarvan.
En aan merk overstijgende projecten zoals beurzen, folders etc.
Door te denken vanuit een omnichannel perspectief, weet je dit te vertalen naar
concrete marketingvoorstellen op basis van creativiteit en cijfers

Natuurlijk wil je weten wat wij jou te bieden hebben om bij ons te komen werken:








Salaris op basis van de CAO Vakraad MITT
Reiskostenvergoeding en een pensioenregeling
Uitdagende functie in een super leuk team, waarin ruimte is voor eigen ideeën.
Leuke uitjes en pub quizzen met alle collega’s van Bedding House
De lekkerste Nespresso koffie
Korting op de producten die wij verkopen
Pakvrije organisatie

Wat kun je verwachten van Bedding House?
Als je ’s ochtends het kantoor van Bedding House binnenstapt kijk je je ogen uit naar alle
kleuren en mooie producten die jou vanuit de showroom verwelkomen en je wordt vriendelijk
gedag gezegd door je collega’s.
Met onze ontwerpen van bed- en bad textiel willen wij onze klanten een gevoel van luxe
meegeven en de slaapkamer echt een onderdeel laten uitmaken van het woongenot.
Wij voeren daarbij bekende eigen merken als Beddinghouse en Kardol en licentiemerken als
Oilily, Rivièra Maison en VT Wonen.
Bedding House is een familiebedrijf en dit zie en voel je terug in de sfeer; heel collegiaal en
samenwerken met de verschillende afdelingen zijn essentieel en zeer gewaardeerd.
Je komt te werken in een groot en gezellig team, waardoor de lijntjes lekker kort zijn. We
houden ons onder andere bezig met de vertaling van de collecties naar content, in de vorm
van teksten en afbeeldingen, voor onze business to business klanten, het verzorgen van
verpakkingen en collectieboeken en het promoten van onze merken en collecties.

We werken hard, maar een grapje op zijn tijd of het delen van je weekendavonturen vinden
we ook belangrijk! In dit team word je (creatieve) bijdrage enorm gewaardeerd.

Is deze functie echt iets voor jou? Dan wordt het tijd dat we je ontmoeten!
Stuur je CV en een korte toelichting waarom jij bij ons en in de functie past en wij nemen snel
contact met je op! solliciteren@beddinghouse.com
Je kunt ook via whatsapp solliciteren: 06-104 15 687

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

