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Wil jij bij een A-merk werken met maatschappelijke impact? Heb je ervaring in 

content management bij een (consumenten) A-merk en wil je samen met ons de 

content van Alpine naar ‘the next level’ brengen? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

Alpine Hearing Protection 
Senior Content Manager 

 

 

Wie is Alpine? 

Alpine is één van de internationale marktleiders op het gebied van gehoorbescherming. Wij bieden 

gehoorbescherming voor festivalgangers, motorrijders, schone slapers, zwemmers, reizigers en baby’s. In 

december 2018 is een vooraanstaande investeerder in Alpine gestapt en samen met hen maken we onze 

dromen waar. Het is onze missie om de hele wereld blijvend te laten genieten van geluid. Dit doen we 

door wereldwijd aanwezig te zijn op alle grote festivals en events. Van Lowlands tot North Sea Jazz 

Festival, van Lollapolooza Berlijn tot BST Hyde Park London, van Formule 1 tot alle wedstrijden van 

MotoGP; waar het gehoor beschermd kan worden, daar is Alpine. Daarnaast wordt Alpine verkocht en 

verkozen door alle grote Nederlandse retailers, zoals Etos, Bol.com, Hans Anders, Kruidvat en Albert 

Heijn. Maar ook buiten Nederland zijn we de markt flink aan het veroveren, bijvoorbeeld op Amazon US en 

EU. Oftewel: bij Alpine werk je in een energieke, dynamische omgeving met veel kansen en 

mogelijkheden. 

 

Senior Content Manager 

Als Senior Content Manager ben jij verantwoordelijk voor alle content van jouw productcategorieën en 

bouw je aan het succes van het merk op marketplaces en in webshops. In deze rol neem jij de regie over 

de content en heb je een grote bijdrage in het realiseren van de ambities van Alpine. Wereldwijd de 

grootste speler zijn op het gebied van gehoorbescherming. Content is de kern van e-commerce. Wij willen 

de meest ‘findable, likeable and clickable’, want wij geloven dat content meer is dan 'er goed uitzien', 

content moet conversies stimuleren en reviews beter maken. Het is daarom een essentieel en meetbaar 

onderdeel van onze business. 

 

Als marktleidende scale-up zet de organisatie de komende tijd vol in op verdere versnelling via de online 

platforms. Het is een veelzijdige functie waarin het analyseren, het maken van verbeterplannen en het 

produceren van teksten, beelden en video’s allemaal aan bod komen. Om dit te bereiken, werk je nauw 

samen met het e-commerce-, product- en marketingteam. Daarnaast is er ook een brede poel van 

contentontwikkelaars beschikbaar, denk hierbij aan fotografen, 3D-specialisten en tekstschrijvers. 

 

Jij verdiept je in het ‘waarom’ van de producten en de wensen van de verschillende doelgroepen. Alpine 

zoekt een strategisch sterke en proactieve Senior Content Manager die zorgt voor content die converteert. 

http://www.alpine.eu/
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Jij neemt zelfstandig het voortouw om de ambitieuze groeiplannen in e-commerce te initiëren, analyseren 

en optimaliseren. Jij bent een ervaren contentexpert die graag fact-based verbeteringen aanbrengt en 

sterk is het strak briefen van alle betrokken stakeholders. 

 

Wij bieden 

• Een invloedrijke rol in content management met focus op ambitieuze groei in E-commerce, zowel 

via marketplaces als de eigen webshop 

• Werken voor een purpose gedreven, internationaal georiënteerde en hard groeiende organisatie 

met een on trend productportfolio 

• Een scale-up werksfeer en een jong, ambitieus en gedreven team collega’s 

• Veel ruimte voor eigen initiatieven en ideeën 

• Aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden, hybride (thuis)werken 

• Toegang tot festivals, concerten en Formule 1-races in Europa en daarbuiten en natuurlijk: 

gegarandeerde gehoorbescherming 

 

Jouw profiel 

• 4+ jaar ervaring als Content Manager 

• Ruime ervaring met contentproductie, waaronder met het realiseren van content voor e-

commerce en marketplaces 

• Uitstekende organisatorische, analytische en projectmanagement skills 

• Communicatief stevig, analytisch en een goed gevoel voor design en oog voor detail 

• Commercieel, ondernemend, doorzettingsvermogen, energiek, teamplayer, gedreven, hands-on, 

nieuwsgierig, flexibel, stressbestendig 

• Goede beheersing Nederlands en Engels 

 

Competenties 

• Plannen en organiseren, projectmanagement, voortgangsbewaking 

• Markt- en klantgerichtheid 

• Informatieanalyse 

• Visie en strategie 

• Overtuigingskracht en impact 

• Initiatief, zelfstartend 

• Inzet en ambitie 

 

 

Laat van je horen! 

Zie jij jezelf in een centrale rol in deze snelgroeiende organisatie? Stuur dan je CV met een goede 

motivatie naar ingmar@alpine.nl 

http://www.alpine.eu/
mailto:ingmar@alpine.nl

