Lead Marketing bij Brout
Ben jij een echte marketing
mastermind? Weet jij hoe je van een
visie een duidelijke strategie maakt?
En lijkt het je geweldig om leiding te
geven aan een enthousiast
marketingteam in een snelgroeiende
organisatie? Dan hebben wij jouw
droombaan voor je.
Jij
Als Lead Marketing weet je hoe je onze
ambities vertaalt naar een concrete,
holistische marketingstrategie. Je bent
ervaren in het ontwikkelen en uitzetten van doelgerichte acties en campagnes. Vanuit jouw
expertise leid je ons marketingteam, monitor je onze offline en online presence, evalueer je de
resultaten en stuur je steeds bij naar beter. Zo lever je een belangrijke bijdrage aan de groei van
Brout.
Dit ga je doen:
• Je bent verantwoordelijk voor onze performance marketing en brand awareness. In die rol
ben je onderdeel van het MT.
• Je ontwikkelt, beheert en bewaakt de marketingstrategie.
• Je zet de lijnen uit waarmee het marketingteam aan de slag kan.
• Je verzorgt duidelijke rapportages van de marketingdoelen en -resultaten.
• Je ontwikkelt customer journeys van de doelgroep.
• Je bedenkt en optimaliseert SEA- en social campagnes (betaalde en organische leadgeneratie),
e-mailcampagnes en evenementen.
• Je bent eindverantwoordelijke voor de leadgeneratie van onze open programma's (Leading
self, Leading others, CIEAB, Leading organizations en Leading organizations intensive).
• Je bent verantwoordelijk voor onze CX-strategie. Je monitort merkbeleving en
klanttevredenheid, zorgt voor periodieke metingen en interpreteert de resultaten.
Je herkent je hierin:
• Je hebt een sterke focus op online performance marketing.
• Je bent goed met data, analytisch sterk, proactief en resultaatgericht.
• Je hebt minimaal 6 jaar relevante werkervaring in een leidinggevende functie.
• Je bent ervaren in het bedenken en creëren van geschreven en visuele content.
• Je hebt ervaring in marketing projectmanagement en stakeholder management.
• Je hebt affiniteit met de branche en kennis van de doelgroepen.
• Je hebt een trackrecord in een organisatie die een grote groei heeft doorgemaakt.
Wij
Going Brout betekent kiezen voor professioneel met een rebels randje en altijd op zoek naar goud.
We begeleiden organisaties in het (terug)nemen van de regie. We creëren ontwikkelprogramma’s
voor (grote) organisaties, bieden vaste programma’s en geven coaching en training voor elke functie
en op elk niveau: individu, teams en organisaties. Met een team van ruim 25 collega’s lopen we
voorop in de ontwikkelingen op trainingsgebied. Of je nu op locatie werkt, thuis of bij ons House of
Brout in Breukelen: je bent onderdeel van het team. Brout is caring, daring en playful.
Confronterend als het moet, luchtig als het kan. We bring out your best.

Je kunt rekenen op:
• Je komt terecht in een inspirerende
en dynamische omgeving met veel
ruimte voor eigen inbreng, ideeën en
persoonlijke ontwikkeling.
• We bieden een aantrekkelijk
vergoedingspakket met een contract
voor 40 uur per week.
• Je stapt in een warm bad van
betrokken collega’s.
• Je bent altijd welkom bij House of
Brout, maar kunt ook af en toe lekker
thuis werken.
• Je leert elke dag en we maken je
meer dan verantwoordelijk!
Ready to go Brout?
Mail je cv en motivatie naar hello@brout.nl.

