Online marketeer
Functie
Wat ga je doen?





Je bedenkt samen met de merkmarketeers online campagnes en voert die ook uit voor de verschillende merken.
Je onderhoudt en optimaliseert de online kanalen waarvoor je verantwoordelijk bent: Facebook, Instagram en Google.
Je zet online dashboards op om de effectiviteit van de online campagnes en kanalen op te volgen en te verbeteren.
Je werkt nauw samen met de merkmarketeers en je collega online marketeer.

Profiel
Wat vragen wij?











Wat zit er in je boekentas? – Een bachelor- of masterdiploma met focus op marketing en 2 jaar relevante ervaring.
Online marketeer pur sang – Je bent gebeten door alle aspecten van online marketing, bovendien maak je er een zaak van om op de hoogte
te blijven van de laatste nieuwe tools en ontwikkelingen. Je hebt daarbij de meeste geheimen van Facebook, Instagram en online advertising
doorgrond. Ervaring met Wordpress, Photoshop en videomarketing is een plus alsook het opzetten van campagnes op Pinterest.
Resultaatgericht – Je haalt energie uit het behalen van goede commerciële resultaten door het continu optimaliseren van bestaande en
nieuwe campagnes op basis van online analytics en kwalitatieve inzichten. Je bent daarbij in staat om eenvoudige dashboards op te bouwen
en aan te passen op basis van online analytics.
Creatieve geest – Je kunt gemakkelijk out of the box denken maar je bent ook in staat om samen met je collega’s die ideeën te vertalen naar
online campagnes die je dan ook uitvoert.
Teksten die overtuigen – Je hebt een vlotte pen en tovert moeiteloos productkenmerken om in straffe copy.
Bruggenbouwer – Je bent een echte teamspeler en floreert als het op samenwerken aankomt.
Bonus – Je hebt affiniteit met het onderwijs, naast het feit dat je zelf een tijd op schoolbanken vertoefde.

Aanbod
Wat bieden wij jou?












Een betekenisvolle job met impact op de maatschappij.
Veel ruimte voor creatieve ideeën en initiatief en kansen in overvloed om je talenten verder te ontplooien bij een gevestigde waarde.
Je geeft mee vorm aan het onderwijs van morgen.
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.
Telewerk dat werkt! Onze vergaderzalen & werkplekken zijn volledig uitgerust voor hybride meetings waarbij je enkele dagen van thuis uit kunt
werken. Kijk alvast eens binnen in onze kantoren!
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