Marketeer
Functie
Uitgeverij VAN IN is op zoek naar een marketeer voor secundair onderwijs. Ben jij iemand die online skills combineert met
een brede interesse in marketing? Krijg jij energie van werken in team, maar kun je ook zelfstandig en proactief aan de slag? Dan
ben jij de geschikte kandidaat voor VAN IN!
Wat ga je doen?
Voor onze business unit “Secundair onderwijs” zijn we op zoek naar een marketeer die twee petten draagt. Enerzijds ben jij
aanspreekpunt binnen de marketingafdeling voor het bedenken en uitrollen van onze onlinemarketingstrategie. Anderzijds bouw je
samen met het productteam het merk van ons onlineleerplatform diddit verder uit.




Online marketeer- Je ondersteunt je collega-marketeers bij het bedenken, uitwerken en uitrollen van online campagnes. Je beheert onze
online kanalen (website, webshop, ...) en gaat op zoek naar mogelijkheden om voortdurend te verbeteren.
Brand marketeer - Je bouwt samen met het product- en developmentteam de identiteit en marketing van het merk ‘diddit’ uit op basis van
klanteninzichten en concurrentieanalyse. Je bent daarbij verantwoordelijk voor zowel de strategische als operationele uitwerking.

Profiel
Wat vragen wij?







Ervaring – Je hebt een diploma hoger onderwijs in een relevant marketingdomein en je kunt teruggrijpen naar minimaal 3 jaar relevante
ervaring.
Digitaal – Je weet een breed arsenaal aan tools naar je hand te zetten (Photoshop (!), Wordpress, Mailchimp, Sitecore, Facebook, Piwik…).
Marketeer – Je bent gebeten door alle aspecten van online en brand marketing en gaat hier graag hands on mee aan de slag.
Teamspeler – Je werkt graag in team en vindt goed overleg met je directe collega’s essentieel.
Bonus – Je hebt affiniteit met het onderwijs en/of hebt ervaring of kennis van de uitgeefwereld.

Aanbod
Wat bieden wij jou?











Impact - Een betekenisvolle job, waarmee je het verschil maakt voor duizenden leerkrachten en hun leerlingen.
Ontwikkeling – We bieden je de kans om je talenten verder te ontplooien bij een gevestigde waarde.
Motivatie - Een motiverend salarispakket met tal van extralegale voordelen.
Werkplezier - Ruimte voor initiatief en creatieve ideeën, gepassioneerde en betrokken collega’s. Je komt terecht in organisatie met een
mensgerichte cultuur en DNA waar veel aandacht gaat naar het welzijn en werkgeluk van de medewerkers.
Flexibiliteit – Telewerk dat werkt voor ons! Je werkt 2 tot 3 dagen per week van thuis. Onze vergaderzalen & werkplekken zijn volledig
uitgerust voor hybride meetings. Sowieso bespreek je dat met je team: zolang de communicatie maar werkt! Kijk alvast eens binnen in onze
kantoren!
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