Met meer dan 30 zijn we intussen. Sociale ondernemers. Die organisaties en
bedrijven helpen met hun strategie. Om zo samen hun positieve impact op de
wereld drastisch te vergroten. Want ja, wij willen de wereld veranderen. Radicale
veranderaars met een hoek af zoeken we. Met bakken wijsheid. Die doen wat ze
zeggen en zeggen wat ze doen. www.strategiesandleaders.com

MARKETING & COMMUNICATIE CONSULTANT

BEN JIJ EEN?

?

Jij weet perfect welke marketing- en
communicatiestrategie past bij welke
klant?
EXPERT - Je weet welke marketingstrategie nodig is en detecteert behoeftes nog voor de klant
weet dat ze er zijn. 100% inzet, inlevingsvermogen en goed luisteren. Dat kan je. Je combineert
inhoudelijke expertise met praktijkervaring en deed dat al bij verschillende organisaties.
DOENER - Niet alleen langetermijnstrategieën bouwen zijn je ding. Je vertaalt ze ook in concrete
actieplannen. Een evenwicht tussen denken en doen. Tussen snel beslissen en goed overwegen.
Da's een must.
BENDELEIDER- Strategische workshops faciliteren maken je happy. Je brengt eigen expertise
binnen, maar haalt ook kennis en antwoorden bij de klant.
CONSULTANT - hoe meer je werkt in onze groeiende werkerscoöperatie, hoe meer geld je kan
uitgeven. Aan duurzame spullen en goed geïsoleerde huizen natuurlijk. We willen je ook als
vennoot, later als je groot bent.
SNEL SCHAKELEN - Je kan snel schakelen tussen verschillende opdrachten. Lange trajecten,
korte trajecten. Grote organisaties, kleine organisaties. En het overzicht behouden vind je nog
plezant ook.

Stevige rugzak in
marketingcommunicatie

Snelle creatieve denker
die van aanpakken weet

Vlot in Nederlands,
Frans en Engels

Zijn we een goeie match?
Versterk ons snel groeiend team met je impressionante skills en bakken goesting om mee het verschil te maken. Interesse? Bel of
mail en laat ons snel uitzoeken of we écht bij elkaar passen.
Stuur snel je cv, motivatiebrief of alles wat ons kan overtuigen via jobs@strategiesandleaders.com

