Opdracht Marketing Analist a.i.
Algemene opdrachtinformatie
Functie:

Marketeer

Sector:

Communicatie, media

Plaatsnaam:

Hilversum

Opdracht omschrijving:

Voor een gerenommeerde omroeporganisatie in Hilversum zijn wij -met
spoed- opzoek naar een Marketing Analist a.i. Een stevige persoonlijkheid die
in staat is om met de beschikbare informatie en middelen kwalitatief goede
analyses en presentaties te vervaardigen. En deze op basis van inhoud (data
driven) en sterke argumentatie o.a. te delen met de de content-collega's en
medewerkers van de digitale platvormen van de omroeporganisatie. Het
bedrijf kenmerkt zich door een hoge mate van dynamiek. De werkstijl is
informeel, maar ook erg professioneel.

Taken en
verantwoordelijkheden:

• Vervaardigen van krachtige en overtuigende presentaties;
• Onderhouden van complexe Excel sjablonen op basis van laatst beschikbare
informatie;
• Het omzetten van data in krachtige graphics & heldere rapportages;
• Oppakken van diverse ad hoc verzoeken;
• Ondersteuning bieden aan de andere (4) Marketing Analisten.

Profiel Interim Manager:

• HBO-opleiding, WO is een pre;
• Bij voorkeur met ervaring bij een Nederlandse broadcaster, kent de
bijbehorende issues en dynamiek;
• Analytisch inzicht;
• Secuur;
• Pro-actief en ondernemend ingesteld;
• Communicatief sterk;
• Goed ontwikkeld empathisch vermogen;
• Servicegericht en dienstverlenend;
• Zelfstandig opererend;
• Qua mentaliteit een echt aanpakker;
• Gewend om snel te schakelen en vervolgens juiste informatie aan te
leveren;
• Zéér vaardig in het onderhouden van gecompliceerde excel-documenten;
• Een een goede beheersing van PowerPoint.
• Bij voorkeur ervaring met dashboarding tools (Klipfolio, Power BI, etc.);

Opleiding en ervaring
Opleidingsniveau:

HBO (vereist)

Minimum aantal jaren ervaring: 5 - 10 jaar

Opdracht
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Begindatum opdracht:

01-04-2019

Duur van de opdracht:

3,5 maanden

Full- of parttime:

Parttime

Aantal dagen per week:

4,5

Tariefindicatie
Tarief:

€60 - €80 per uur

Overige
Overige vereisten:

Wil je –voor je een reactie stuurt– controleren of je ook je meest recente
werkervaring hebt opgenomen in je dotConnect-profiel.

Overige informatie:

Indien je interesse hebt om deze opdracht uit te voeren, reageer dan s.v.p.
met een duidelijke motivatie.
Wij hebben de voorkeur voor een tarief inclusief reiskosten. Indien je
reiskosten toch afzonderlijk in rekening wilt brengen, wil je dat dan duidelijk
bij je reactie aangeven?

Deadline reacties:

11-04-2019
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