DIGTAAL STRATEEG (Eindhoven)
Salveo Pharma
Salveo Pharma is sinds 2015 distributeur van de bekende merken Trachitol®, isla® pastilles,
Prospan®, Nisita® en Oscillococcinum®. Met z’n tienen werken we elke dag met veel plezier en
passie aan het uitbouwen van onze successen. Als relatief kleine speler in een grote markt zijn we
in staat de juiste dingen te doen zodat consument en retail voor onze merken kiezen. Maar het
kan nog beter, daarom zoeken we een junior digitaal strateeg.
We zijn gevestigd in Bouncespace in Eindhoven; ‘the office re-invented’. Het is een rebels, creatief
en community gebaseerde plek waar talentvolle freelancers, startups en andere bedrijven
gehuisvest zijn. Centraal gelegen, dicht bij het centrum en het CS. Een inspirerende plek waar we
energie van krijgen en aan geven.
Wij zoeken een multi-inzetbare stuiterbal! Die ’s ochtend zin heeft in de dag en het liefst een
miljoen dingen doet! Werk jij graag in een kleine organisatie (11 pers.) met grootse merken dan
zijn wij misschien wel degene die jij zoekt.
Ben jij de Nostradamus die Griepalert.nl naar een hoger niveau brengt? Organiseer jij de volgende
recordpoging met de Toppers in Concert en schrijf jij Oscillococcinum foutloos dan zijn wij “ook”
benieuwd naar jou!

Wat ga je doen bij Salveo Pharma:
n Je bedenkt (online) campagnes en voert deze het liefst zelf uit
n Je kruipt graag achter het Adobe pakket om jouw idee zo snel mogelijk uit te werken
n Je ontdekt wat jij met Sketch allemaal (al) kan doen en hoe je écht goede teksten kunt
schrijven die niet als reclame proeven maar het wél zijn!
n Swipen, scrollen en streamen tegen betaling! Bouw zelf spraakmakende en goed
presterende campagnes.

Wie jij bent:
n
n
n
n

Stressbestendig maar vol met uitdagingen
Flexibel maar consequent
Energiek maar geen chaoot!
Bovenal jezelf en grensverleggend

Wat wij jou bieden:
Goed salaris!
Ongelimiteerde keelpastilles en hoestdranken... nooit meer ziek zijn!
Fantastische collega’s in een informele sfeer
Werken voor de grootste merken
Samenwerken met grootse klanten en partijen (Kruidvat, Etos, Albert Heijn, Talpa, RTL,
etc.)
n Elke ochtend met plezier naar je “werk”
n En bovenal persoonlijke ontwikkeling. Dankzij het kleine team maar grote merken zit je
niet alleen dicht op de bal maar ben jij degene die de bal in beweging brengt. Wij kennen
geen leeftijdsgebonden functies. Ben je goed in wat je doet – dan vertrouwen we op jouw
kennis en kunde! (wervender dan dit kunnen we het niet maken)
n
n
n
n
n

Ben jij de digitale stuiterbal die we zoeken? Solliciteer dan nu! Stuur een bericht met je motivatie
en/of CV naar support@salveo-pharma.nl o.v.v. Digitaal Strateeg, t.a.v. Maurits van Tol.

