1/2

Jouw rol

STRATEGY
DIRECTOR
Als Strategy Director van Sinc zet jij de inhoudelijke lijnen uit. Je stelt heldere
doelen en bepaalt wat we moeten doen om die te bereiken. Zowel voor Sinc
als voor klanten.
Met een combinatie van grondige research en intuïtie bepaal jij de strategie.
Zo maak jij de blauwdruk waarmee we elk project vormgeven en realiseren.
Ook is het jouw verantwoordelijkheid om deze projecten daadwerkelijk te
structureren. Met jouw aanpak en strategie brief je creatives en begeleid je
onze makers. Je leidt verhelderende sessies en geeft boeiende presentaties
aan klanten.

Verantwoordelijkheden

Leiden van strategie
Jij bent eindverantwoordelijk voor de strategie
van projecten voor klanten, maar ook voor
Sinc. Hier neem je de leiding en de volledige
verantwoordelijkheid.
Future-focused
Bij bepalen van de strategie kijk je niet alleen
naar de nabije toekomst, maar ook naar de
periode daarna en het grotere plaatje. Zowel
voor klanten als voor Sinc.

Key Skills

Klantrelaties onderhouden
Je begeleidt klanten en helpt ze een richting
te bepalen.
Analyse
Na een afgerond project, bekijk je wat er
goed is gegaan en wat niet. Deze learnigs
deel je met je collega’s en neem je mee
naar toekomstige projecten.

Aansturen creatives
Je brieft je collega creatives en externe
partijen en stuurt aan waar nodig.

Bijdragen werkcultuur
Je draagt bij aan een goede sfeer op kantoor.
Zo ben je niet bang voor de praatjes bij het
koffiezet apparaat en communiceer je op
een prettige manier over werkzaamheden.

Aantoonbare ervaring
Minstens 5 jaar relevante bureau ervaring, in
strategie en leidende rollen, waarin je consistent
goede projecten hebt afgeleverd.

Flexibel
Jij weet raad met projecten van alle soorten en
maten; van klein tot groot, van expo tot activatie
en alles daar tussenin.

Taalbeheersing
Perfecte beheersing van zowel Nederlands
als Engels.

Presentatie
Niet alleen op papier, maar ook tijdens
presentaties aan klanten kan jij je
verhaal perfect overbrengen.

Interactie
Je communiceert op een heldere manier
en kan duidelijke briefings opstellen.
Timing
Je kan goed de duur van projecten inschatten
en gaat efficiënt met je tijd om.
Verhalen verteller
Je bent een meesterverteller en biedt daarmee
de basis om elk project tot leven te brengen.

Behoeften doorzien
Wat een klant wil en wat een klant nodig heeft,
zijn soms twee verschillende dingen. Aan de
hand van jouw strategie, help jij klanten hier
een onderscheid in te maken.
Growth hacking
Je kijkt verder dan de kaders en bent altijd
op zoek naar onconventionele en slimme
invalshoeken.
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Kwaliteiten

— Team Player
— Oplossingsgericht
— Enthousiast
— Empathisch

Sinc

Sinc is een agency met een grote variatie aan opdrachten en klanten. We gebruiken de kracht van
strategisch denken om oplossingen te creëren voor de zakelijke of communicatieve uitdagingen
van klanten. Hierbij laten we ons niet feilloos leiden door wat ze willen. Des te meer door wat ze
nodig hebben.

— Goed in leiding geven
— Nieuwsgierig
— Zelfreflectief
— Analytisch

We maken interne en externe campagnes voor bedrijven, bedenken activaties en zetten
de conceptuele lijnen en art direction uit voor events. Onze scope varieert van hele kleine projecten,
tot het opzetten en coördineren van de allergrootste projecten; van de blueprint en de partners tot
aan de uitvoer.
Daarnaast zijn wij een mooi hecht team. We zijn altijd goed op de hoogte van elkaars werk en denken
mee met onze collega’s van verschillende disciplines. We vinden het belangrijk dat er naast werk voor
klanten ook ruimte is voor eigen ideeën en input. Een deel van onze projecten bestaat daarom uit
eigen initiatieven.

Wij bieden

 Goed en marktconform salaris
—
— Een plek waar jij in je kracht kan werken

 Mooi netwerk aan klanten en partners
—
— Fijne collega’s

Stuur een e-mail met jouw motivatie, naar Olivier Lisman via olivier@sinc.agency, dan kijken
we samen wanneer we een kennismakingsgesprek in kunnen plannen. Bij vragen over deze functie
kan je contact opnemen via bovenstaand e-mailadres.

www.sinc.agency
info@sinc.agency
+31 (0)20 623 46 84
Helicopterstraat 3
1059 CE, Amsterdam
The Netherlands
medium.com/sincagency
linkedin.com/company/sincagency
instagram.com/sinc.agency
facebook.com/sinc.amsterdam

