The NICE Company zoekt een Brand Manager
Weet je hoe je een merk sterk neerzet en hoe je dit vertaald naar concreet beleid? Neem je makkelijk
initiatief, kun je korte termijn projecten plannen en uitvoeren zonder de lange termijn uit het oog te
verliezen? Heb je ervaring met het opzetten van partnerships en heb je affiniteit met goed eten? Dan
ben jij misschien wel onze nieuwe Brand Manager!
Wij zijn The Nice Company. De positieve changemaker van de ijsmarkt. Altijd op zoek naar de meest
duurzame manier om het lekkerste ijs te maken, van pure biologische ingrediënten. We begonnen in
Nederland met onze fruitijsjes bij mooie horecaplekken. Nu vind je Nice ook in België, Duitsland,
Zwitserland en Oostenrijk. En we groeien hard door. Daarom zijn we op zoek naar een:
Brand Manager (0,8 fte – start 2022)

Je verantwoordelijkheden.
Als Brand Manager ontwikkel je de merkstrategie en zet je deze om in beleid en in een jaarlijks
Branding & Marketing plan. Je weet hoe je onze naamsbekendheid kunt vergroten en kijkt kritisch
naar onze positionering in de verschillende markten waar we actief zijn. Je stelt de merkenbijbel op
en ziet erop toe dat deze vertaald wordt naar al onze uitingen. Ook ben je verantwoordelijk voor het
bewaken van de merkidentiteit. Je bent als eerste op de hoogte als er nieuwe ijsmerken de markt
betreden en kan adequaat handelen. Bij de ontwikkeling van nieuwe producten lever jij input, met je
kennis van de markt en jouw visie op onze positionering. Je hebt ervaring met het selecteren van
externe partners voor samenwerking en weet dit op een prettige manier te managen.
Je bent resultaatgericht. Van belang bij al het bovenstaande is dat je korte termijn projecten kunt
plannen en uitvoeren zonder de lange termijn strategie uit het oog te verliezen.

Wat wij je bieden.
Je bouwt mee aan een internationaal groeiend, duurzaam ijsmerk. Je krijgt veel
verantwoordelijkheid, vrijheid en vertrouwen. We vinden het belangrijk dat je met plezier naar je
werk gaat en geven je dan ook graag de ruimte om deze nieuwe functie vorm te geven op een
manier die goed bij jou past. Je maakt deel uit van een positief, gemotiveerd en ervaren team, op
een gezellig kantoor in Amsterdam Oost (goed bereikbaar per OV).
• Een marktconform salaris.
• Reiskostenvergoeding.
• 8% vakantiegeld.
• 25 vakantiedagen (o.b.v. fulltime werkweek).
• Een jaarcontract met de intentie deze bij goed functioneren om te zetten in een vast contract.

Heb je interesse? Stuur dan je CV en motivatie naar nina@thenicecompany.nl. Een video vinden we
erg leuk! Hoeft niet, mag wel. Als je vragen hebt, bel dan gerust naar ons kantoor 020 670 84 79 en
vraag naar Nina.
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