Stromer leeft Swissness, enthousiasme en partnerschap.
myStromer AG ontwikkelt sinds 2009 internationaal prijswinnende speed pedelecs, die met hun waanzinnige
performance, connectiviteit en design, het verkeer herdefiniëren. We zijn pas tevreden met 120 procent. En die geven we
met hart en ziel, met als doel om de allerbeste s-pedelecs te ontwikkelen en mensen iedere dag met een lach op hun
gezicht op weg te laten gaan en de auto te laten staan. Daarvoor bundelen we op onze Stromer Campus alle competenties
onder één dak – van de ontwikkeling via de montage tot aan de verkoop. Want met elk afzonderlijk idee geven we samen
vorm aan de mobiliteit van morgen.
Voor onze dochteronderneming in ´s-Hertogenbosch zijn we per direct op zoek naar een

Event & Trade Marketing Manager Benelux (w, m, x) 100%
Heb je organisatietalent? Zijn creativiteit en innovatieve ideeën slechts enkele van je sterke punten? Heb je ervaring in
het plannen en organiseren van events en in Retail Marketing? Word je er net als wij enthousiast van om een rol te spelen
in het herdefiniëren van mobiliteit, met e-bikes en speed-pedelecs? Laat dan van je horen!
Als Event & Trade Marketing Manager ben je het eerste aanspreekpunt voor eventmanagement voor de markten België
en Nederland. Je werkt Event & Trade marketingconcepten uit en verzorgt alle vormen van communicatie hierover. Je
werkt samen met een creatief en gemotiveerd internationaal team.

Jouw taken
• Organiseren, uitvoeren en communiceren over (branding) events met focus op Benelux
• Samen met onze logistieke partner voor events coördineer je Stromer On Tour (roadshow)
• Coördineren van en samenwerken met standbouwers en andere externe dienstverleners voor evenementen op
locatie
• Beheren van het event-/supportmateriaal in het EU-magazijn en ontwikkelen van nieuwe tools, je bent tevens
verantwoordelijk voor onze showroom in 's Hertogenbosch.
• Ondersteuning bieden bij het maken van gadgets en merchandisingartikelen
• Ontwerpen en ontwikkelen van POS-activeringen
• Evalueren en uitwerken van verkoopbevorderende activiteiten op basis van de globale marketing- en
verkoopstrategie
• Ontwikkelen van sell-in-tools voor globaal gebruik
• Zelfstandig implementeren van activiteiten voor marktontwikkeling in nauwe samenwerking met het
hoofdkantoor in Zwitserland
• Beheren van de marketing- en mediavloot
• Budgetverantwoordelijkheid dragen en reportings maken

Jouw profiel
• Bachelordiploma in marketing en min. 3 jaar ervaring in eventmanagement als projectleider en in Trade
Marketing
• Grondige kennis van MS-Office
• Moedertaal Nederlands, goede kennis van Duits en/of Engels
• Je bent een team player
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Je bent een creatieve duizendpoot met een hands-on mentaliteit
Je bent stressbestendig en servicegericht, je werkt zorgvuldig en zelfstandig en je bent technisch onderlegd
Grote bereidheid tot reizen, flexibele en onregelmatige werkuren zijn voor jou geen probleem (‘s avonds en in
het weekend)
Je beschikt over een rijbewijs categorie B. Een rijbewijs categorie BE is een pluspunt

Wij bieden je een baan met veel ruimte voor eigen inbreng, een leuke werksfeer en uitdagende taken in een jonge,
sportieve en ambitieuze omgeving. Met ons beleef je iedere dag opnieuw de passie voor Stromer en geven we samen vorm
aan de mobiliteit van morgen.
Ben je geïnteresseerd? Dan kijken wij uit naar je CV en motivatiebrief (Engels of Duits), inclusief je salarisindicatie. Deze
kun je per e-mail sturen naar jobs@stromerbike.com.
Heb je vragen of wil je meer informatie, neem dan contact met ons op via jobs@stromerbike.com.

www.stromerbike.com
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