Rozet is het prachtige en gastvrije middelpunt voor cultuur, kennis en educatie in Arnhem.
Rozet verwelkomt, verbindt en inspireert. Ga je als bezoeker bij Rozet naar binnen, dan stap je
rijker weer naar buiten.

Rozet staat voor de gebundelde krachten van de Bibliotheek, Volksuniversiteit, Kunstbedrijf Arnhem, Erfgoedcentrum en
hun intensieve samenwerking met partners binnen en buiten het gebouw. Als partners en inhoudelijk zijn we continu in
ontwikkeling.
De bestuurlijke fusie van Bibliotheek Arnhem, Volksuniversiteit en Kunstbedrijf Arnhem in 2016 vormt een uitstekende
basis voor de toekomst. Het verder positioneren van Rozet als merk binnen de Arnhemse samenleving heeft daarin een
belangrijke rol. Om vorm en inhoud te geven aan de marktpositie binnen de maatschappelijke- en politieke context van
Rozet zijn we op zoek naar een ondernemende

Branding Strateeg Rozet
36 uur per week
De functie
In deze nieuwe functie bent u verantwoordelijk voor de merkpositionering van Rozet in al haar functies en locaties. Uw
visie en doelstellingen raken aan de strategische doelstellingen, klantgroepen, stakeholders en de Arnhemse samenleving.
Met als doel inhoud te geven aan het merk Rozet en haar sublabels, zet u een betekenisvolle waardepropositie in de markt.
Hiervoor ontwikkelt u vernieuwende plannen en zorgt u voor implementatie ervan. U brengt de behoefte van de
doelgroepen in kaart en draagt de beleving van Rozet zowel intern als extern over. Het integraal betrekken van zowel het
team Marketing & Communicatie als de organisatie is uiteraard uw uitgangspunt. Verder bent u verantwoordelijk voor uw
budget.
Tot slot beschikt u over ruime ervaring op het gebied van (marketing)communicatie en merken. Daarnaast combineert u
lef en creativiteit met sterk analytisch inzicht en focus op mensen en resultaat.
U beschikt over
• Hbo/wo werk- en denkniveau
• Meer dan 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie
• Uitstekende communicatieve en commerciële vaardigheden
• Persoonlijke effectiviteit, mensenkennis en u bent risicobewust
Aanbod
Een nieuwe functie voor de duur van één jaar waarbinnen u resultaten neerzet in een prettige, informele en dynamische
werksfeer. Daarnaast een marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Interesse?
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Corine Raats, Manager Service & Informatie. Zij
is, met uitzondering van dinsdag, op werkdagen bereikbaar op telefoonnummer 026 3543 137.
Herkent u zich in het bovenstaande profiel? U kunt tot en met 10 april aanstaande uw sollicitatie sturen naar Jolande
Wigerink, Directiesecretaresse Rozet, via e-mail: j.wigerink@rozet.nl
Gesprekken hebben wij gepland op vrijdag 14 april 2017.

- acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld -

