
BARRACUDA ZOEKT: 
EEN SCOUT/RECRUITER (M/V)

Kan jij meerdere dingen tegelijk? Mooi, dan hebben we het tegen jou. Onze nieuwe scout moet 
namelijk veel kunnen combineren, zodat we campagnes blijven maken waar iedereen blij van 
wordt. Het maakt deze baan extra afwisselend en dynamisch. Dus als jij minimaal twee keer 
zoveel enthousiasme, inzet en talent hebt… lees dan snel verder.

WIE ZIJN WIJ?
Wij zijn Barracuda Unincorporated, hét merkactivatiebureau van de Benelux met de unieke com-
binatie van intelligence, strategie, co-creatie en activatie. All-in, all the time… together!

WIJ ZIJN EEN MERKACTIVATIEBUREAU
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
Als Scout ga je eropuit om nieuwe promotiemedewerkers - promo’s - voor ons te vinden. Die 
hebben we altijd nodig omdat we hard groeien. Dus ook na een paar keer ‘nee’ zet jij gewoon 
door, mét dezelfde glimlach. Onze promo’s zijn niet zomaar jongens en meiden die aanwezig zijn 
of iets weggeven. Het zijn gemotiveerde ambassadeurs van het merk van onze klant én ze 
maken ook ons eigen team sterker. Jouw collega’s doen verder de sollicitatie, maar jij zorgt 
daarna dat iedere promo steeds beter wordt. Door ze te trainen on the job en daarbij ook ‘in het 
veld’ aanwezig te zijn en ze te coachen. Voordeel hiervan is dat je al onze promo’s goed leert 
kennen en precies weet wie je voor welke klus moet inplannen.

ALL-IN, TOGETHER
Kortom: je spot, selecteert, overtuigt en coacht. En dat doe je vooral buiten kantoor, dus als je al 
nooit kan stilzitten is dat alleen maar een pré. Veelzijdig genoeg? Je bent op deze manier een 
belangrijke spil in het Barracuda-team. Dat moet ook, want wij werken all-in, together. Bij ons 
krijg je niet elke dag een to-do lijstje, want met jouw ervaring en opleiding (HBO-niveau) weet je 
precies wat je moet doen. Je bent dus zelfstandig, zit vol energie en stapt makkelijk op mensen 
af. Mensen die je goed kan inschatten én overtuigen.

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 Scout moet worden.


