Allround Marketeer / fulltime 40 uur per week
Pottery Pots is een internationaal snel groeiend B2B bedrijf gevestigd in Aalsmeer en Burlington USA. Wij
verkopen trendy design potten voor binnen en buiten en zijn actief in meer dan 54 landen en het gehele
Amerikaanse continent. Onze klanten zijn o.a. bloemisten, tuincentra, woonwinkels, interieurdesigners,
interieurbeplanters, projectbouwers, groothandels en hoveniers. Als Allround Marketeer werk je vanuit onze
showroom en tevens hoofdkantoor in Aalsmeer en kom je terecht in een informeel, gezellig maar
hardwerkend team.
Je bent het aanspreekpunt voor alle marketingactiviteiten bij Pottery Pots NL & USA en daarvoor een
belangrijke schakel binnen het bedrijf. Je bent niet bang om het voortouw te nemen en legt makkelijk
contact met stakeholders, vertegenwoordigers, andere afdelingen en jouw naaste collega’s. Werken in
hectische situaties en ad-hoc werkzaamheden schrikken jou niet af maar geven je juist een kick om er nog
meer uit te halen!

Werkzaamheden
- POS opmaak voor interne uitingen, internationale beurzen en (shop-in-shop) klanten
- Coördineren en opmaken van de jaarlijke brochures voor NL, USA en klanten
- Bedenken, uitvoeren en evalueren van zowel online als ofﬂine marketingcampagnes
- Bedenken, uitvoeren en coördineren van fotoshoots
- Verzorging van alle B2B mailings en persberichten (Mailchimp)
- Creatieve teksten schrijven
- Storytelling voor lancering nieuwe collecties
- Website coördinatie front-end / SEO
- Showroom optimalisatie
- Voorbereiden, opbouwen en bezetten van de (inter)nationale vakbeurzen
- Verantwoordelijk voor de contentstrategie van onze social media kanalen
- Begeleiden stagiaire
- Administratieve taken en overige adhoc werkzaamheden

Wat jij met je mee brengt
- HBO denk- en werkniveau
- Kennis van programma’s zoals Indesign, Photoshop, Excel en Word
- Je bent creatief met tekst en beeld
- Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels
- Je kunt goed plannen en organiseren
- Je hebt een ﬂexibele instelling, bent collegiaal en betrouwbaar

Wij bieden jou o.a.
- Een internationale uitdaging
- Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën
- Personeelskorting
- Een fulltime dienstverband met uitzicht op een vast contract
- 25 vakantiedagen, reiskostenvergoeding en pensioensregeling
-   Een fijn en informeel team inclusief een gezellige vrijdagmiddagborrel

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

Word jij onze nieuwe collega? Stuur je motivatiebrief en CV naar ronald@potterypots.nl

