APICBASE.COM

Marketing & Communicatie Manager

Soliciteer Vandaag!
Join us to create the world's
best platform for food management.
WWW.APICBASE.COM

Wie zoeken we?

Wat ga je voor ons doen?

Om de lead generatie van APICBASE te
verhogen zijn we op zoek naar een junior en
senior Marketing & Communcation Manager
die ons kan helpen om de inbound leads te
doen groeien. Daarvoor zoeken we iemand
die strategisch kan meedenken over de
wijze waarop APIC zich moet positioneren
online, in magazines en op beurzen. Die
strategieën worden dan omgezet in praktische
toepassingen, gaande van Facebook
campagnes tot het opzetten van partnerships
op beurzen.
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Je ondersteunt het management team in het
opstellen van een marketing strategie;
Je bent verantwoordelijk voor het genereren van
online leads;
Je houdt onze facebook, twitter en instagram
levend en runt gerichte advertentie campagnes.
Je stelt persberichten op en stuurt deze uit;
Je bouwt partnerships uit met andere bedrijven
en beurzen;
Je bent verantwoordelijk voor het inrichten van
de beurzen;
Je neemt deel aan netwerkevenementen.

Wat bieden we aan?

Je bent gebeten door marketing en social media;
Je bent goed in plannen én opvolgen van artikels
en journalisten;
Je hebt een vlotte pen en schrijft graag;
Je reist graag, want je gaat mee naar beurzen;
Je bent Nederlandstalig maar spreekt ook vlot
Engels, kennis van het Frans is een plus;
Je kunt zelfstandig werken;
Relaties ontwikkelen zit in je DNA;
Je beschikt over sterke onderhandelings-, overtuigings- en communicatieve vaardigheden op
hoog niveau
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Een flexibele, voltijdse, baan;
Een mega afwisselende en boeiende job in een
succesvolle, groeiende startup;
De mogelijkheid om verantwoordelijkheid op te
nemen en door te groeien;
Een tof en samenhorig team dat samen bouwt
aan de toekomst van APIC;
Een open inzicht in de wereld van startups;
Een competitief loon;
Maaltijdcheques;
Vergoeding woon-werkverkeer;
Laptop + Telefoon

Komt dit overeen met jouw eigen verwachtingen?
Mail dan je C.V. naar hello@apicbase.com

We zijn naar nog meer talent op zoek!
Kijk op get.apicbase.com/careers en ontdek alle open posities!

