Vacature: Sportmarketeer (40 uur)
Players United is een toonaangevend voetbalbureau gericht op sponsor- en merkactivaties
en management van spelers, trainers en legends. Vanuit verschillende teams werken wij voor
merken, fans en talenten.
Voor het Players United Brands team zijn wij op zoek naar een Sportmarketeer.
De functie
Je bent een topper in relatiemanagement en gesprekspartner op strategisch merkactivatie
niveau. Je weet wat er speelt bij bestaande en potentiële klanten en ziet overal
mogelijkheden en kansen. Samen met jouw collega’s weet je de behoeften van elke klant
door te vertalen naar creatieve online en/of offline marketing en activatieconcepten binnen
het voetbal.
Jouw profiel
- Je hebt grote passie voor voetbal, sportmarketing en sponsoring;
- Je hebt de ambitie om continue op Champions League niveau te acteren;
- Je volgt de trends en ontwikkelingen binnen ons vakgebied op de voet;
- Je bent commercieel, strategisch, creatief en representatief;
- Je bent een self-starter;
- Je bent een energieke gesprekspartner voor zowel de klant als voor collega’s;
- Mensen voelen zich bij jou op hun gemak
Jouw achtergrond
- Een afgeronde relevante HBO of WO opleiding;
- Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in de (sport)marketing / sponsoring;
- Bureau ervaring is een pré
- Ervaring met een diversiteit aan klanten voor zowel kleine als grote activaties;
- Schriftelijk en mondeling ijzersterk
Wat hebben wij jou te bieden?
Een droombaan midden in het voetbal. Met een klein, hecht team bedienen we, binnen een
open werksfeer, mooie merken van nationaal en internationaal niveau. Je hebt een
belangrijke positie binnen het dynamische team, bestaande uit sportminded professionals op
gebied van sponsoring, marketing en activaties. De functie biedt veel ruimte voor
ondernemerschap, initiatief en eigen verantwoordelijkheid. Gezellige team events en een
luxe company lunch zijn onderdeel van jouw pakket.
Enthousiast?
Stuur dan jouw CV en motivatiebrief uiterlijk 4 februari naar Kimberly Thompson via
kimberly@playersunited.com . Overtuig ons op papier waarom wij niet zonder jou verder
moeten. Mocht je vragen hebben, dan kun je die telefonisch stellen via 020-545 00 10.

