
 
 
Voor een van onze klanten zijn we op zoek naar een ervaren professional die op vaste basis het 
Nederlandse lifestyle merk verder laat groeien door - met aandacht en liefde voor het vak – nauw 
samen te werken met bestaande relaties en nieuwe samenwerkingen aan te gaan. 
 
Commercieel Manager 
 
Als Commercieel Manager ben je verantwoordelijk voor de uitvoering en verdere ontwikkeling van 
de merkstrategie. Hierbij ligt de focus op het onderhouden en uitdiepen van de relaties met 
licentiepartners, het (verder) ontwikkelen van de visie en de groeistrategieën en het optimaliseren 
van bedrijfsprocessen en omzet- en marktanalyses. 
 
Je bent gedreven en alert in het signaleren van nieuwe kansen en het starten van nieuwe zaken en 
weet dit ook te vertalen binnen de merkstrategie. Je rapporteert direct aan de eigenaar, waarmee je 
samen verantwoordelijk bent voor de algemene bedrijfsvoering. 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 

- Ontwikkelen en zorg dragen voor de uitvoering van de effectieve merkstrategie met een 
duidelijke visie op korte, gemiddelde en lange termijn 

- Senior gesprekspartner bij licentiepartners en andere externe relaties 
- Bewaken van de uitvoering en naleving van de licentieovereenkomsten 
- Doelgericht zoeken naar nieuwe licentiemogelijkheden die passen bij het merk 
- Verwerken en analyseren van de omzet- en royaltyresultaten aan management 
- Signaleren van nieuwe ontwikkelingen en commerciële kansen in de markt 
- Voeren van overleg met collega’s, gericht op optimalisatie van de bedrijfsprocessen 
- Webshopstrategie bepalen en aansturen van het webshop team 
- Maken en bijhouden van overall studioplanning, deze wekelijks updaten na afstemming met 

partners 
 
Opleidingsniveau: 

- HBO werk- en denkniveau 
- Sterk ontwikkelde commerciële vaardigheden en tenminste 5 jaar ervaring als commercieel 

manager of in een soortgelijke functie 
- Ervaring met het uitvoeren en ontwikkelen van (merk-)strategieën 
- Duidelijke visie op marketing, communicatie (w.o. nieuwe media) en projectmanagement; 
- Kennis van juridische zaken, organisatie-, personeels- en financieel beleid 
- Zeer goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 
- Beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift 

 
Vereiste competenties: 
Aantoonbare ervaring van werken met licenties, ondernemerschap, integer, stressbestendig, hands 
on, flexibel en representatief. 
 
Reageren 
Herken jij je in dit profiel? Reageer dan snel en stuur je motivatie en CV, voorzien van een pasfoto, 
per email naar info@communicarenetwork.nl. 
Wil je eerst meer weten? Stuur ons je vraag of verzoek via bovengenoemd e-mailadres. 


