Campagne Manager (parttime of fulltime)
Weet jij trends en klantbehoeftes succesvol te vertalen naar (online) campagnes? Ben jij
commercieel ingesteld en weet jij precies waar welke touchpoints in de customer journey
zitten? Weet jij onze klanten langer te binden en prospects enthousiast te maken? Binnen
onze centrale marketing afdeling zijn we op zoek naar een Campagne Manager.
In deze uitdagende functie ben jij de specialist om met online en offline campagnes klanten
en prospects bewust te laten worden van onze service en diensten, hen via de juiste kanalen
te bereiken, te boeien en uiteindelijk zo lang mogelijk te binden.
Jij bent de sparringspartner binnen het marketingteam waarbij je de customer journey van
onze klanten kunt dromen. Op ieder touchpoint weet je effectieve campagnes in te zetten
waardoor we leads verzamelen en onze naamsbekendheid vergroten.
Je werkt nauw samen met je collega’s binnen de marketingafdeling, maar ook met new
sales en accountmanagement om de trends in de markt te ontdekken en de
klanttevredenheid zo hoog mogelijk te maken.
Jouw profiel:
Wij zoeken een ervaren Campagne Manager met een afgeronde HBO of universitaire
opleiding. Ervaring met sales is een grote pré. Het is een fulltime functie maar een duobaan is
ook mogelijk.
Ben jij toe aan een twee of derde stap in je carrière? En herken je jezelf in de volgende
kenmerken:
• Je beschikt over een commerciële instelling en denkt in trends van de markt;
• Je bent een echte doorzetter en laat je door niets en niemand zomaar uit het veld
slaan;
• Je kunt abstracte ideeën omzetten in concrete online en offline campagnes en werkt
mee om deze uit te voeren;
• Je onderzoekt de customer journey en weet op ieder touchpoint een succesvolle
campagne in te zetten;
• Je weet waar onze prospect en klant zich online en offline bevinden en weet hen te
boeien via de juiste kanalen;
• Je bent een gesprekspartner voor de markt en sales om nieuwe campagnes te
initiëren en resultaten te optimaliseren;
• Je bent proactief en zelfstandig in je werkzaamheden.
Wat bieden wij?
Je komt bij ons terecht in een hardwerkend team van Marketeers en Productmanagers. Je
krijgt alle ruimte om je te ontplooien in onze gedreven en professionele organisatie. Verder
kun je het volgende verwachten:
•
•
•
•

Een tijdelijke aanstelling met uitzicht op onbepaalde tijd bij goede resultaten;
Marktconform salaris;
13e maand;
Smartphone en laptop van de zaak;
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Over Elis
Elis, voorheen Berendsen Textiel Service, is een internationale multiservice dienstverlener die
oplossingen biedt op het gebied van textiel, hygiëne en facilitaire diensten. Elis is actief in
Europa en Latijns-Amerika en is marktleider in de meeste landen waarin zij actief is. In totaal
werken 45.000 professionals lokaal in dienst op 440 productie- en servicecentra in 28 landen.
Met 11 vestigingen en circa 800 medewerkers is Elis in Nederland één van de grootste
textieldienstverleners. Voor Elis Nederland vormen de commerciële en professionele
gedrevenheid, samen met een herkenbare uitstraling, de belangrijkste pijlers voor succes.
Interesse?
Herken jij jezelf in deze vacature en voldoe je aan het gestelde profiel? Stuur een (korte)
motivatiebrief en CV naar anouk.meester@elis.com t.a.v. Anouk Meester (Corporate
Recruiter)
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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