STOP TALKING, LET’S START DOING!

Plastic Whale zoekt voor HQ in Amsterdam een
PARTNERSHIP manager (40 uur p/week)
Ben jij een betrokken, ondernemende partnership manager en wil je graag impact
maken? Lees dan snel verder!
Plastic Whale is een snel groeiende scale-up met wereldwijde impact. Onze missie:
‘plastic-vrije wateren wereldwijd’ realiseren we door te plasticvissen (We Collect), het
creëren van boten en designmeubilair van datzelfde opgeviste plastic (We Create) en
het bevorderen van de bewustwording door middel van lezingen, workshops, publieke
events en schoolprogramma's (We Educate). >
 Meer over ons

Plastic Whale groeit hard. Dat willen we zo houden, want onze missie slaagt alleen als
we de Plastic Whale beweging zo groot mogelijk maken. Online en offline. En dat is
precies waar jij ons kunt versterken!

Verdieping van onze partnerships
Bij Plastic Whale draait alles om betrokkenheid. Ons netwerk van partners groeit
snel en bestaat momenteel uit meer dan 20 vooraanstaande organisaties,
waaronder PLUS Retail, Heineken, DSM, Tony’s Chocolonely, NN Group, KEEN
Footwear, PwC, NS, Vepa, Vrumona en Unilever. Plastic Whale wordt steeds meer
gevraagd om een actieve rol te spelen in het betrekken van interne- en externe
stakeholders bij de MVO-doelstellingen van die partners. Zo kunnen we samen
steeds meer mensen betrekken in onze missie plastic-vrije wateren wereldwijd en
hiermee positieve impact maken.
Wat is jouw rol & wat ga je doen?
Jij brengt het Plastic Whale gevoel over bij de juiste partners en weet zo de
commerciële slagkracht van Plastic Whale te vergroten. Je doet dit door een
duurzaam netwerk van partners te bouwen, binden en boeien, de behoefte van de
markt te kennen en dit te vertalen naar nieuwe kansen voor Plastic Whale.
Wat betekent dat in de dagelijkse praktijk?
●

Je verstevigt de relatie met onze partners en signaleert en ontwikkelt kansen om
de relatie te verdiepen.

●

Je bent continu bezig met het vergroten van ons netwerk en je zorgt voor nieuwe
samenwerkingspartners en -kansen die bijdragen aan onze missie.

●

Je kent de behoeftes van de doelgroepen op onze thema’s feilloos, je volgt ze op
de voet en kan ze zelfs voorspellen.

●

Je vertaalt onze strategie in tactische plastic-proof accountplannen en
proposities.

●

Je maakt analyses van doelgroepen en markten.

●

Je komt gevraagd en ongevraagd met nieuwe ideeën en kansen voor producten
waar Plastic Whale mee verder kan.

●

Je brengt het Plastic Whale gevoel over en vertelt ons verhaal op inspirerende
wijze.

●

Je zorgt ervoor dat we voor onze relaties het leukste bedrijf zijn om mee samen te
werken.

●

Je werkt nauw samen met de Marketing Manager, het Marketing Team en de
Chiefs van onze drie pijlers Collect, Create en Educate.

Wat is jouw profiel?
●

Jij bent een echte business developer die supersterk is op relationeel vlak.

●

Jij bent betrokken, je kunt goed luisteren en het is leuk om met jou samen te
werken, je hebt de gunfactor en bouwt met gemak een duurzaam en groot
netwerk.

●

Jij kunt met onze partners op hoog niveau sparren over toffe
samenwerkingsvormen, om invulling te geven aan hun sustainability- of
MVO-strategie.

●

Jij bent een storyteller en hebt een inspirerende visie op wat we allemaal kunnen
doen aan het probleem van de plastic soep.

●

Je vindt onze missie echt belangrijk, je bent intrinsiek gemotiveerd en trots om
met ons mee te doen.

Wat breng je nog meer mee?
●

Afgeronde HBO/WO opleiding

●

5+ jaar werkervaring in een Account-rol aan bureauzijde of als Partnership
Manager in een soortgelijke organisatie als de onze

●

Succesvol trackrecord van jouw gunfactor en overtuigingskracht

Wat krijg je van ons?
●

Toffe werkplek waar je altijd op een van onze bootjes kunt springen

●

Inspirerende (internationale)projecten met grote merken

●

Mogelijkheid om serieus bij te dragen aan het plasticvrij maken van de wateren

●

Leuke jonge collega’s die informeel met elkaar omgaan

●

Gezellige gezamenlijke lunch

●

Vrijheid om je rol naar eigen inzicht in te vullen, zodat je zinvol en succesvol bezig
bent

●

Kans om je professioneel en persoonlijk te ontwikkelen

●

Marktconform salaris

Hoe kun je je aanmelden?
Herken jij jezelf in deze rol en wil je graag met ons strijden voor plasticvrije wateren?
Meld je dan zo snel mogelijk bij ons via: people@plasticwhale.com met jouw CV en
motivatie waarom je bij Plastic Whale wil werken. Waarom wil je deze rol vervullen en
wat maakt jou een succesvolle kandidaat?

Vragen?
Heb je nog vragen? MIsschien vind je antwoord op jouw vragen op onze website
www.plasticwhale.com maar je kunt natuurlijk ook telefonisch contact met ons
opnemen via 020 7373 049.
We doen onze werving en selectie graag zelf, dus headhunters of bureaus hoeven geen contact met ons op te nemen!

