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VACATURE 
SENIOR PR MANAGER 
GEVRAAGD
Wij zijn per direct op zoek naar een professionele, enthousiaste Senior PR Manager met grote 
affiniteit en kennis in de lifestyle, food, hospitality, design & interior branche. We zoeken iemand 
die verder kijkt dan de klassieke PR-tools die hem/haar gegeven wordt en er altijd naar streeft een 
succesvolle, creatieve PR strategie neer te zetten. De functie is voor minimaal 32 uur per week, 
met een voorkeur voor fulltime. 

FUSE
FUSE is een full service communicatiebureau in Amsterdam, gespecialiseerd in PR, branding, brand 
activations, content creatie en social media. Onze filosofie is erop gericht om al deze disciplines met 
elkaar te verbinden om zo een sterk strategische, conceptuele fundatie te leggen voor iedere klant. 
Wij hebben het voorrecht te mogen werken voor klanten als: Zalando, Timberland, GANT, MADE.com, 
The Harbour Club, Peugeot, Repeat Cashmere, CYBEX, e.v.a.. 

WERKZAAMHEDEN
 • Eindverantwoordelijk voor een divers portfolio aan klanten in o.a. de lifestyle, hospitality en 
  design industrie
 • Opstellen van (jaarlijkse) strategische PR plannen en campagnes voor merken
 • Uitvoeren dagelijkse operationele werkzaamheden behorende bij het strategische 
  (communicatie) plan
 • Onderhouden en versterken van het klantencontact 
 • Organiseren en bewaken van operatie en PR resultaten voor diverse klanten
 • Integratie van PR met andere FUSE communicatiedisciplines (content, owned & paid media)
 • Vertegenwoordigen van PR binnen multidisciplinaire brainstormsessies
 • Continu (uit)bouwen en bijhouden van media netwerk op het hoogste kwalitatieve niveau. 
  Dit houdt o.a. in dat je aanwezig bent tijdens grote en kleine evenementen waar het 
  medianetwerk aanwezig is en FUSE op de juiste manier vertegenwoordigt
 • De wereld van influencer marketing kun je moeiteloos integreren in de gevraagde PR strategie
 • Je schrijft als communicatiespecialist (natuurlijk) foutloos Nederlands en communiceren in 
  het Engels is ook geen probleem 
 • Je kunt zelfstandig offertes opstellen en de verkochte uren en marges bewaken

EISEN
 • Je hebt een HBO- of WO-opleiding afgerond
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare (communicatiebureau) omgeving 
 • Je bent bovenmatig geïnteresseerd in ontwikkelingen in de communicatie sector en bedenkt   
  constant hoe jouw klanten hun voordeel kunnen doen met jouw kennis en ervaring
 • Je bent een proactieve doorzetter die zich bovengemiddeld inzet
 • Je hebt een hands on mentaliteit en zeer positief ingesteld
 • Je bent sociaalvaardig en gevoelig voor sociale verhoudingen
 • Je denkt en handelt creatief en bent probleemoplossend
 • Je bent niet bang om ‘nee’ te zeggen als je overtuigd bent van je gelijk
 • Je hebt de ambitie om FUSE uit te helpen bouwen tot een ‘leading agency’, zowel op het 
  gebied van PR als op breder communicatie gebied.
AANBOD
 • Een uitdagende functie in een leuk bedrijf waarin eigen initiatief wordt beloond
 • Werk binnen een bruisende, dynamische sector
 • Veel ruimte voor persoonlijk(e) initiatief/ontwikkeling
 • Een ambitieus, integer, maar bovenal gezellig team van collega’s
 • De mogelijkheid om een lange termijn relatie op te bouwen waarin je de komende jaren mee 
  kan groeien met het bedrijf
 • Een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden

PERIODE
 • Per direct

INTERESSE
Solliciteren? Stuur dan je CV en je motivatiebrief naar Maaike Wegman, via: 
info@fuse-communication.com

WEBSITE
www.fuse-communication.com


