STRATEGY
DIRECTOR
Switch On Tomorrow is het motto bij Sinc. Merken meenemen naar de
toekomst met doordachte strategie en creatieve slagkracht. En in deze
tumultueuze tijden is de behoefte bij onze klanten om dat pad uit te stippelen
met slimme oplossingen alleen maar groter geworden. That’s where you come
in. We kunnen namelijk wel wat hulp gebruiken om onze eigen organisatie
daar nóg meer op af te stemmen. Ben jij onze nieuwe Strategy Director?

Wat verwachten we van je?
Als Strategy Director van Sinc zul je inhoudelijk de lijnen uitzetten waarop we klanten willen
krijgen. Met een gouden combinatie van harde feiten en jouw fingerspitzengefühl bepaal jij de
strategie. Jouw stempel wordt daarmee de intentie waarmee we elk project vormgeven en
realiseren. Maar daar blijft het niet bij. Jouw rol vraagt ook de verantwoordelijkheid om
daadwerkelijk projecten te structureren en voor je te zien. Met jouw aanpak en strategie brief
je creatives, begeleid je onze makers en boek je gezamenlijk successen voor al onze klanten.
Jij:
—
—
—
—
—

Hebt minstens 5 jaar relevante bureau ervaring
Hebt een ondernemende drive
Bent niet bang voor een flinke portie verantwoordelijkheid
Blijft niet in je ivoren toren maar wil je strategie met anderen tot leven wekken
Hebt een duidelijke visie op waar je merken heen ziet bewegen

Sinc
Wij zijn Sinc. We noemen onszelf ook wel teleurstellend succesvol. Teleurstellend, omdat we
onszelf niet laten leiden door wat onze klanten willen. Succesvol, omdat we onszelf wel laten
leiden door wat ze nodig hebben. We geloven dat je je eigen geluk kan creëren met behulp van
pro-activiteit, verbeeldingskracht en een incidenteel risicootje. Sinc gebruikt de kracht van
strategisch denken om oplossingen te creëren voor de zakelijke of communicatieve uitdagingen
van morgen. Noem ons creatieve consultants, problem-solvers of marketing MacGyvers.
We denken en doen op een manier die merken relevant maken. Want morgen is een keuze.
En met Sinc maak je de juiste.
Wij bieden:

www.sinc.agency
info@sinc.agency
+31 (0)20 623 46 84

—
—
—
—
—

Een plek waar je in je eigen kracht kan werken
Een goed en marktconform salaris
Een laptop
Gave en uiteenlopende klanten
Opleidings- en ontwikkelmogelijkheden

Helicopterstraat 3
1059 CE, Amsterdam
The Netherlands

Dus... ben jij op zoek naar een job die niet lijkt op de film Groundhog Day? Wil je meedraaien
in een snelgroeiend bureau? Neem dan contact op met Tim Phoelich.

medium.com/sincagency
linkedin.com/company/sincagency
instagram.com/sinc.agency
facebook.com/sinc.amsterdam

Bel +31 (0)20 623 46 84 of mail naar tim@sinc.agency. Tot snel!

