VACATURE: ONLINE MARKETING SPECIALIST
IT’S SLOW TIME
Voor het uitvoeren van onze online marketingstrategie
komen wij graag in contact met een young professional die
toe is aan een volgende stap. Werken bij een uitdagende
start up met een state of the art product; de slow reflector en
de methodieken (gespreksvoering en relaties onderhouden)
die daarbij horen. Slow bestaat uit een team van vier Slow
reflector experts die vanuit ons proeflokaal in Waalre werken
en een tiental Slow professionals die zich vanuit hun eigen
ondernemerschap hebben aangesloten bij het slow netwerk.
Wat we willen? Dat medewerkers en leidinggevenden onze
reflectors gaan inzetten bij het realiseren van
zelfredzaamheid bij persoonlijke en professionele groei of als
alternatief voor de huidige manier waarop ze gebruik maken
van instrumenten voor functioneren en ontwikkelen.
We bereiken en bedienen organisaties via ons regionaal Slow netwerk van professionals. Het belangrijkste
aandachtsgebied in je rol als online marketeer is het online vinden en bereiken van professionals, in de HR en
de leer- en ontwikkel sector, die zich willen aansluiten bij ons Slow netwerk.
Doordat we in de B2B markt opereren werken we naast online- ook met offlinecampagnes in de vorm van
Slow proeverijen. Dit vraagt om gerichte onlinecampagnes om deelnemers te werven. Naast de
onlinecampagnes uitvoeren is het mooie van een start up dat je breder bezig bent met meer afwisseling en
dynamiek ofwel wat zich aandient wordt samen met het team opgepakt.
Aan de andere kant zijn structuur, processen en
werkwijzen in ontwikkeling. Dat past ook bij ons als
start up. Als je van ruimte om uit te proberen houdt,
het aan durft om fouten te maken en zelf graag het
voortouw neemt, dan ben je bij ons aan het juiste
adres. Verder heb je invloed op wat we doen en waar
we naar toe gaat: Samen Lerend Op Weg.
We bieden je een boeiende leer- en
ontwikkelomgeving waarin een fijne werksfeer hand
in hand gaat met vol aan de bak gaan om onze
ambities waar te maken. We staan voor 'practice
what you preach' en passen de Slow reflector en de
slow methodieken (gespreksvoering en relaties
houden) dan ook op onszelf en onze partners
toe. We ondersteunen om het beste en mooiste uit
jezelf te halen gecombineerd met een prima salaris
en andere zaken die we graag met je bespreken.

Interesse? Neem gerust en graag contact met ons op via info@slowreflector.nl
www.slowreflector.nl
Markt 8, 5581 GK Waalre
+316 51 87 59 36

