
BARRACUDA ZOEKT: 
EEN PLANNER (M/V)

Als onze planner ben jij de socializer van Barracuda. Een uitdaging ga jij niet uit de weg en jij 
bent niet te stoppen tot de planning 100% geregeld is. Elke dag is een missie om de planning 
tot in de puntjes te regelen en hier krijg jij energie van!

WIE ZIJN WIJ?
Wij zijn Barracuda Unincorporated, hét merkactivatiebureau van de Benelux met de unieke 
combinatie van intelligence, strategie, co-creatie en activatie. All-in, all the time… together!
Dit betekent dat wij merken en consumenten bij elkaar brengen. En dat doet Barracuda op zo’n 
manier dat iedereen er blij van wordt. Wij werken meestal op locatie: festivals, winkelgebieden, 
stadscentra, noem maar op - field-activaties noemen we dat. Maar Barracuda doet meer dan dat: 
wij hebben alle expertise in huis om voor elk merk sterke, activerende ideeën te bedenken die 
uitvoerbaar én succesvol zijn. Kijk maar naar onze cases op www.wearebarracuda.com. 

VEELZIJDIG
Om continu killer campagnes te blijven produceren heeft Barracuda een nieuwe planner nodig. 
Als planner ben jij de schakel tussen de Operations afdeling en onze promotiemedewerkers. 
Jij bent op de hoogte van wat er speelt en welke promotiemedewerkers er nodig zijn om onze 
activaties tot een succes te maken. Als planner zorg je door middel van ons eigen systeem voor 
een superscherpe planning en ben jij het aanspreekpunt voor onze 100+ promotiemedewerkers. 
Mocht jij opmerken dat we het juiste profiel nog niet in ons bestand hebben? Dan schakel jij met 
onze Scout om het juiste profiel te gaan werven want hoe dan ook komt jouw planning rond met 
het juiste profiel. 

ALL-IN, TOGETHER
Kortom: Binnen Barracuda krijg je een belangrijke functie. Dankzij je ervaring en opleiding maak 
je je geen zorgen over deadlines. Tijdsdruk maakt je beter, flexibiliteit is je tweede natuur en 
sociaal en communicatief ben je ijzersterk. Daarnaast is het belangrijk dat je een tof persoon 
bent, die goed in ons team past, want teamwork is alles bij Barracuda. 
Daarom word je uiteraard goed ingewerkt en begeleid voordat je volledig zelf aan de slag gaat.

PLEZIER
Doordat we all-in, together zijn, wordt er keihard gewerkt bij Barracuda. Maar we staan net zo 
goed achter de pool-/voetbal- of tafeltennistafel in onze game room. We doen alles met plezier 
en de sfeer is relaxt.  Elke dag gaan we ervoor en willen we méér. 

Jij ook? 

Vertel ons dan waarom jij - en niemand anders - onze nieuwe Planner moet worden.


