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Director Marketing & Operations
“Scale up - het noodzakelijke vergroten van onze Duurzame Community”
Change Inc. (www.change.inc) is duurzaam, financieel gezond en groeit hard. Het afgelopen jaar hebben we naast onze
omzet ook alle andere relevante KPI’s verdubbeld. Zo laten we iedere dag zien hoe inspirerende mensen en bedrijven de
toekomsteconomie vandaag al vormgeven. Met aandacht voor zakelijk succes, actie en context.
Meer dan 45.000 Nederlanders hebben zich inmiddels aangesloten bij onze community. Het maandelijks bereik op ons online platform is meer dan 350.000 bezoekers. Daarmee zijn we verreweg het grootste duurzaamheidsplatform van Nederland met de grootste
duurzaamheidsredactie van Nederland. De ambities reiken ver en de kansen zijn groot. Juist in deze tijden van onzekerheid en verandering. Want alleen een duurzame wereld heeft een gezonde toekomst. En die creëren we samen.
Om ons groeipotentieel te realiseren en te versnellen zoeken wij een Director Marketing & Operations. Een unieke kans om een
serieuze impact te hebben op een snelgroeiend bedrijf in een dynamische en duurzame omgeving.

Jouw rol
Als lid van het Management Team sta jij aan het roer van de transitie van Change Inc.
richting zowel de uitbouw van een succesvolle community als een goed geolied bedrijf. Je
professionaliseert, organiseert en realiseert. Dat is nodig om onze schaalbaarheid te vergroten en onze klanten en community steeds weer een unieke ervaring te kunnen bieden.
Jij neemt initiatief en benut de ruimte om een briljante marketingstrategie op te stellen.
En deze operationeel uit te voeren met je eigen team. Hiermee zet je Change Inc. nog
sterker in de markt als de leidende zakelijke community van toekomstmakers. Je bent
verantwoordelijk voor het financiële jaarplan en bijbehorende budgetten.

Wat wij van je verwachten:
• Ontwikkelen en uitvoeren van de eigen marketing strategie.
• Implementeren, optimaliseren en standaardiseren van bedrijfsprocessen en
klanttrajecten.
• Schaalbaar maken van de organisatie om de verwachte groei aan te kunnen.
• Bewaken van de financiële cijfers en de kosten van externe leveranciers.
• Leiden eigen team (7 FTE).
• Je bent een waardevolle kritische sparringpartner in het MT.

Wat wij zoeken
	
werk- en denkniveau.
• Academisch
Een
	
uitgesproken
marketingprofiel met gedegen kennis van het bouwen van een
•
community.
• 	Ervaring in een data-driven omgeving. Met het neerzetten van een data-warehouse,
inrichten van perfecte customer journeys, conversie optimalisatie en database
marketing.
• 	Ervaring in het hiërarchisch leiden van een team.
• 	Ervaring met veranderingen en het professionaliseren van een groeiend jong bedrijf.
• 	Ervaring in een vergelijkbare rol als Head of Operations, Head of Growth,
-Head of Marketing of als Country Manager.
• 	Ervaring in het bouwen van een community is een noodzaak.

In tijden van snelle verandering is het onmogelijk om alle
oplossingen zelf te ontwikkelen.
Change Inc. gaat verder dan
inspireren en informeren.
De beste verbindingen komen
bij ons tot stand; een één-op-één
match, een toevallige ontmoeting
of een perfect georganiseerde
bijeenkomst. De journalistiek
van Change Inc. is onafhankelijk,
objectief en relevant.
Dat maakt van Change Inc.
een krachtig en onmisbaar
platform voor toekomstmakers.
De redactie heeft als taak nieuws,
achtergronden en commentaar te
publiceren, onafhankelijk van politieke of commerciële belangen
of invloeden en zonder vooringenomenheid en met inachtneming
van hoge professionele journalistieke maatstaven.

Wat je ervoor terugkrijgt:
• 	Onderdeel van het management team van een prachtig groeiend ondernemend bedrijf.
•	Fulltime functie.
• 	Een voor een scale-up marktconform jaarsalaris, met participatiemogelijkheid.
• 	Mobiel en laptop.
•	Kantoor in Amsterdam.

Join Change Inc.

Direct solliciteren? Stuur ons je CV aangevuld met motivatie naar yoeri@change.inc
Voor vragen over de functie kun je telefonisch contact opnemen met Yoeri van Alteren op 06-12870684.
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