Brand Manager Zoo Antwerpen/Planckendael
FUNCTIEBESCHRIJVING
De KMDA (Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen) streeft ernaar om mensen te verwonderen.
Elke dag opnieuw. In de best bewaarde en bekroonde 19de-eeuwse dierentuin ter wereld, ZOO Antwerpen, maar
ook in het avontuurlijke Zoo Planckendael en Serpentarium Blankenberge. Biodiversiteit, natuurbehoud,
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en respect voor mens en dier zijn leidend in onze tuinen. Onze
internationale wetenschappelijke werking wordt gelauwerd met prestigieuze prijzen. Dichter bij de dieren, de
natuur en dichter bij elkaar. Showing life since 1843. Nu ook in het gloednieuwe Elisabeth Center Antwerp,
concertzaal & congrescenter.
•

Je bent mee verantwoordelijk voor het versterken van de merken ZOO Antwerpen, ZOO Planckendael,
ZOO Serpentarium en Elisabeth Center.

•

Je ontwikkelt algemene marketing- en mediaplannen in samenspraak met de Marketing Manager. Je
coördineert de uitwerking van het afgesproken plan.

•

Je ontwikkelt specifieke marketing- en promotieplannen voor eigen evenementen en evenementen in copromotie. Je coördineert de creatieve uitwerking en verdere opvolging van de plannen samen met interne- en
externe partners.

•

Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling- en opvolging van de joint-promotiecampagnes. Je
onderhoudt relaties met promotiepartners en prospecteert naar nieuwe partners.

•

Je analyseert en rapporteert de resultaten van campagnes.

•

Je schrijft briefings en onderhandelt met partners.

•

Je rapporteert aan de Marketing Manager.

VEREISTEN
•

Je hebt minstens 5 jaar relevante marketing- en promotie-ervaring.

•

Je genoot een opleiding in marketing.

•

Je hebt ervaring met het opstellen van marketingplannen en budgetbeheer.

•

Je hebt ervaring in en een grote affiniteit met digital marketing en social media. Je hebt een goede kennis
van online advertising.

•

Je bent positief ingesteld, hoffelijk, enthousiast en een echte team player.

•

Je spreekt en schrijft vlot Nederlands, Frans, en Engels.

AANBOD
•

Je werkt voltijds.

•

Je krijgt een contract onbepaalde duur.

•

Je werkt in een aangename omgeving, met een informele bedrijfscultuur.

•

Je werkplaats is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.

•

Naast loon en extra legale voordelen (hospitalisatieverzekering, pensioensparen, 100% terugbetaling
openbaar vervoer; extra vakantiedagen) krijg je bijkomende voordelen met betrekking tot het bezoeken van
andere dier-/pretparken.

SOLLICITEREN
Interesse? Stuur jouw reactie via email naar Tim.DeBacker@kmda.org. Vergeet niet om CV en motivatiebrief
bij te voegen.

