Manager Marketing & Communicatie
Werken voor één van de snelst groeiende managementbureaus op een toplocatie in
Amsterdam? Voor uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een gedreven Manager
(online) Marketing & Communicatie.
Boer & Croon
Boer & Croon is hét managementbureau dat de mens centraal zet in haar oplossingen.
Daarom investeren wij in hechte netwerken, ontwikkelprogramma’s en samenwerking.
Wij geloven in de kracht van aandacht. Luisteren. Reflecteren op de situatie. Leren en
nieuwsgierig blijven. Verbinden. Door in de lijn met onze opdrachtgevers te werken
komen we tot resultaat. Onze mensen realiseren op deze manier de beste oplossing.
We bieden oplossingen voor interim en vaste functies op management- en
directieniveau in uiteenlopende bedrijven en sectoren.
Daarnaast werken er bij Boer & Croon ruim 60 Young Executives en Managers. Voor hun
opdrachtgevers zijn zij van grote toegevoegde waarde, ze zijn snel inzetbaar in
uiteenlopende situaties en organisaties. Zij zijn actief in projecten of in de lijn en zijn
gewild om organisaties van onderaf in beweging te krijgen.
Functie
Om de groeiambitie van Boer & Croon te kunnen realiseren zijn we op zoek naar een
Marketing- & Communicatiemanager die vanuit Marketing & Communicatie oogpunt
een visie en strategie kan uitdenken, vormgeven en opbouwen.
Verantwoordelijkheden
• Levert een bijdrage aan de realisatie van de strategische doelen en groeiambities
van Boer & Croon door deze te vertalen in een Marketing- en communicatie
(jaar)plan
• Verantwoordelijk voor de invulling van de marketingmix waarin o.a. het (mede)
bepalen van de positionering van Boer & Croon en haar dienstverlening voor onze
klanten en kandidaten
• Online en offline leadgeneratie campagnes en online marketing
• Effectiviteit van campagnes monitoren en bijsturen op basis van KPI’s en budget
• Definiëren en uitbouwen van de customer- en candidate journey
• Off- en online communicatie met elkaar verbinden, zowel intern als extern
• Visie op de benodigde systeeminfrastructuur ten behoeve van de uitgedachte
strategie
• Boegbeeld van Marketing & Communicatie binnen en buiten Boer & Croon
• PR events organiseren, bijvoorbeeld de Communitybijeenkomsten en
Nieuwjaarsbijeenkomsten
• Samenwerken met en aansturen van externe partijen
• Sparringpartner van de directie
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Verantwoordelijk voor het bewaken van het budget voor Marketing &
Communicatie
Rapporteert aan directie

Daarnaast neem je eigenaarschap over de doorlopende marketing en communicatie
werkzaamheden, waarbij je hands-on aan de slag gaat.
• Uitbouwen social media kanalen (Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn)
• Email ontwikkelen als strategisch kanaal (MailChimp)
• Content genereren (blogposts, infographics, whitepapers, persberichten)
toegespitst op een wisselend publiek, van jong talent tot ervaren bestuurders,
met in acht neming van SEO
• Opzetten en beheren van een content kalender
Profiel
Functie-eisen
• Academisch werk- en denkniveau, opleiding op gebied van Marketing &
Communicatie is een pre
• Minimaal 4-7 jaar werkervaring, waarvan 4 jaar op gebied van Marketing &
Communicatie
• De essentie van de business begrijpen waarin Boer & Croon opereert
• Van nature een coördinerende rol nemen
• Snel schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau
• Volwaardige gesprekspartner die als sparringpartner fungeert van het
Management
• Ervaring in het samenwerken met en aansturen van externe partijen
• Verbaal vaardig om teksten schrijven voor een gevarieerd publiek, van jong talent
tot ervaren bestuurders. Gevoel voor juiste ‘tone of voice’ van publiek
• Ervaring met CMS en MailChimp is een vereiste
• Ervaring met Photoshop, SEO en Wordpress is een pre
Belangrijke competenties
• Initiatiefrijk
• Resultaatgericht
• Probleemoplossend vermogen
• Bouwer
• Besluitvaardigheid
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Oordeelsvorming
Overtuigingskracht
Creativiteit
(Organisatie) Sensitiviteit
Visie

Boer & Croon biedt een fulltime dienstverband (36-40 uur) en uitstekende primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 13 januari uw cv en
motivatiebrief. Deze kunt u uploaden via deze link. Uw motivatiebrief kunt u richten aan
de heer Jaap Heeringa. Voor vragen kunt u contact opnemen met Frank Raemaekers (via
020 - 301 43 07).
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