Brand Marketing Manager Red Bull Belux (NL/FR/EN)
In 1987 introduceerde Red Bull niet alleen een nieuw product, maar creëerde een totaal nieuwe productcategorie
- Energiedrank. Red Bull heeft meer dan 10.400 medewerkers in dienst in meer dan 167 landen en wereldwijd
worden 6 miljard blikjes per jaar verkocht.
"The World of Red Bull" geeft je een platform waarop je jouw talent en passie kunt inzetten, om zo jezelf te
ontwikkelen en echt het verschil te maken. Red Bull geeft vleugels aan mensen en ideeën, jij ook?
Als Brand Manager Red Bull maak je deel uit van het Red Bull Marketing team binnen de firma Jet Import NV, de
grootste dranken importeur van België. De kantoren van Jet Import zijn gevestigd in Lauwe, bij Kortrijk.
FUNCTIE
•

•

•

•

•

Brand Management: Je ontwikkelt een passend strategisch brandplan met brandactiviteiten en -initiatieven
(360°) in de Belux markt zodat voldaan wordt aan Red Bull’s doelstellingen. Je zorgt voor een correcte
opvolging en een accurate executie van deze plannen met de medewerkers. Je traint en ondersteunt
marketing collega’s, collega’s van de sales departementen (On- en Off Premise) en je steunt trade marketing
bij hun projecten. Je bouwt cross functionele tools die de brug maken tussen marketing en sales. Je werkt
nauw samen met HQ en specialisten om de best practices van andere landen en HQ te delen met andere
stakeholders.
Media-management: Je bent, samen met de mediamanager, medeverantwoordelijk voor het opzetten van
het jaarlijkse mediaplan en zorgt ervoor dat de praktische implementatie van dit mediaplan gebeurt. Je bent
het aanspreekpunt voor het media agentschap, het onderhandelen van de mediadeals (jaarlijks en ad-hoc) en
de jaarlijkse media-evaluaties.
Product lanceringen: Samen met jouw team ben je verantwoordelijk om de nieuwe producten van Red Bull
(zowel permanente als in & out producten) te lanceren en te ondersteunen. Je maakt hiervoor een plan
vertrekkende vanuit de juiste consumenteninzichten en je bouwt op alle elementen van de marketingmix en
-kanalen.
Consumer Collecting: Je stuurt de Consumer Collecting manager aan die op zijn/haar beurt verantwoordelijk
is voor het team van Red Bull Wings en Red Bull Student Ambassadors. Je bouwt samen met de Consumer
Collecting Manager aan een contactplan waarbij Wings op zoek gaan naar nieuwe consumenten. Daarnaast
bouwen jullie ook samen aan een student ambassador plan in de belangrijkste studentensteden in België.
Jullie volgen samen de acties op in the field.
Tenslotte waak jij ervoor dat Red Bull als merk correct wordt neergezet op het terrein: op onze eigen Red Bull
events, op Third Party events, op acties van onze Wings en student brand managers. Je waakt tevens over de
aanwezigheid van Red Bull in de diverse verkoopkanalen zoals On premise, Off premise en Impulse.

JOUW PROFIEL
-

Zeer goede kennis van de FMCG - markt
Brede marketingervaring en een bewezen track record in jongeren marketing 15-29 jaar
7-10 jaar ervaring in een leidinggevende marketingfunctie
Een perfecte kennis van het Nederlands, Frans en Engels
Goede kennis van de verschillende kanalen: Horeca, Retail,…. (Bij voorkeur was jouw eerste werkervaring
een sales job, binnen FMCG)
Sterke negotiatie en interpersoonlijke vaardigheden
Sterke consumenten inzichten die je kan vertalen naar een brand plan

-

Sterke analytische vaardigheden
De gedrevenheid van een entrepreneur met een sterke can do mentaliteit
De mogelijkheid om je dusdanig te organiseren dat je, rekening houdend met de veeleisendheid van de
job, heel flexibel bent

WAT JET IMPORT TE BIEDEN HEEFT?
Je komt terecht in een professionele omgeving waar jouw enthousiaste collega’s zorgen voor een aangename
werksfeer en bakken energie. Door je ondernemingszin krijg je heel wat kansen in verschillende snelgroeiende
markten. Vergeet zeker niet dat werken voor topmerken je een echte kick geeft.
We bieden je ook reële doorgroeimogelijkheden aan binnen een open bedrijfscultuur. Je inspanningen worden
beloond met een aantrekkelijk salaris, een bedrijfswagen, een smartphone en andere extralegale voordelen.

