CREATIVE MARKETING MANAGER

Over ALIX the label
Vier geleden maakte de modewereld kennis met ALIX The Label, een Nederlands fashion label met een no-nonsense
uitstraling. Voor de young-minded vrouw met een rock en roll DNA en een eigen wil. ALIX is verkrijgbaar in 178
winkels in Nederland. Sinds 2016 heeft ALIX ook een eigen brandstore in Eindhoven. Buiten Nederland is ALIX
verkrijgbaar in België, Zweden, Denemarken, Noorwegen, Duitsland en Spanje.
ALIX the label begon haar avontuur in 2014 met een klein team en met enorm veel passie. In 4 jaar tijd heeft ALIX
zichzelf op de kaart gezet. Binnen het team van ALIX ben jij verantwoordelijk voor de uitstraling en bewaak je het
imago. Je bent bezig met het bedenken en uitvoeren van concepten voor o.a. fotoshoots en events. Je bent
verantwoordelijk voor de social media en draagt zorg voor alle pr gerelateerde werkzaamheden. Daarnaast
onderhoud je de website en webshop.
JIJ:















Je bent creatief.
Je hebt ervaring met Adobe programma’s zoals Indesign, Photoshop en Ilustrator.
Je hebt goede ideeën en concepten.
Je hebt affiniteit met social media, advertising en de modebranche.
Je werkt zelfstandig.
Minimaal HBO werk- en denkniveau.
Je kunt events organiseren en producties leiden voor shoots.
Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
Je hebt een positieve werkhouding, enthousiasme voor je werk.
Je kunt goed samenwerken.
Je weet van aanpakken
Je hebt goede communicatieve vaardigheden.
Jij bent flexibel inzetbaar en toont initiatief.
Jij bewaakt het imago van ALIX en zorgt voor een goede uitstraling.

WIJ BIEDEN:
 Een relaxte werksfeer.
 Een laptop en een telefoon.
 Een goed salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
 Leuke reizen.

EXTRA INFORMATIE
Werkuren per week:
Plaats:
Opleidingsniveau:

40
Den Bosch
HBO, Universiteit
Spreekt bovenstaande functie je aan? Dan zien we graag jouw reactie tegemoet.
Stuur je motivatie, cv en foto naar info@alixthelabel.com

