MARKETING COÖRDINATOR MET GRAFISCHE FOCUS

Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Heb je zin in een afwisselende job met tal van
marketingtaken? Je vertaalt de visuele identiteit van ons merk in leuke concepten. Weet je hoe je
boodschappen naar hun doelgroep kan vertalen in aantrekkelijke ontwerpen on-en offline?
Welkom bij de familie van Albert!
We zijn een sterk groeiende onderneming met als doel om de werking van onze +10 kantoren te
vereenvoudigen en te laten groeien! Een stijlvolle branding met onze eigen familiale stijl en aanpak,
dat maakt het verschil in de communicatie en werking van onze kantoren en klanten (of voor ons
liever onze familieleden!)
Je kan rekenen op een gevarieerd takenpakket en leuke werksfeer binnen een klein maar hecht
team!
Functie
•

•

•
•

•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van ontwerpen van alle offline toepassingen en
zorgt voor de juiste visuals en content bij flyers, boekjes, website, merchandise,.. Je waakt
samen met de marketing manager er tevens over dat deze passen in de huisstijl.
Je bent organisatorisch ingesteld en houdt onze webshop up to date door nieuwe producten
en toepassingen toe te voegen in samenspraak met je collega’s. Verder kan je snel schakelen
als de omstandigheden wijzigen. Ook onder druk waak je erover dat de kwaliteit hoog blijft.
Jij zorgt er telkens voor dat elke bestelling op tijd en stond gebeurt en volgt deze op.
Je hebt een sterke interesse in social media. Het creëren van een content kalender maar ook
het verzorgen van een bijhorende aantrekkelijke tekst, daar maakt jouw hart een sprongetje
van. Nog geen ervaring? We helpen je graag op weg!
Je zorgt ervoor dat de website up to date blijft, voert controles uit en zorgt ervoor dat alle
connecties functioneel zijn.
Je staat in voor het bewerken van fotografie en hebt basiskennis van videografie.
Je bent nauw betrokken in het ganse marketingverhaal, ondersteunt mee de organisatie van
evenementen en rapporteert aan de marketing manager.

Profiel
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•
•
•
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Een eerste ervaring in een grafische marketingfunctie is een plus maar geen must! Je hebt
vooral veel goesting om je professioneel uit te leven en te blijven groeien in het design
gebeuren. Your happy vibe is what we need!
Je hart maakt een sprongetje bij het maken van grafische ontwerpen en die vertaald te zien
in een succesvolle campagne.
Je bent gemotiveerd, flexibel en kan zelfstandig en in teamverband te werken
Je haalt energie uit hands-on marketingtaken
Je kan werken met de meeste courante design tools zoals Indesign, Photoshop en Canva.
Ervaring met Wordpress, Google Analytics en mailchimp is mooi meegenomen.
Je wil geen anoniem nummer zijn in een grote structuur, je functioneert op z’n best in een
klein maar hecht team met korte communicatielijnen.
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•

Je houdt van veel lekkers (we hebben nogal een zwak voor zoetigheden) en geniet van
gezellige babbels op kantoor events.

Aanbod
•
•
•
•
•
•

Een afwisselende uitdagende functie binnen een groeiend trendy vastgoedbedrijf
Een groep vol enthousiastelingen, werken in een moderne en aangename kantooromgeving
te Loppem.
Wij vinden het belangrijk dat je jezelf kunt zijn, er is ook voldoende ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling en creativiteit.
Een voltijdse job met een contract voor onbepaalde duur.
Extra-legale voordelen.
Bedrijfswagen met tankkaart.

Interesse?
Stuur dan snel je cv, motivatie door naar welkom@albert-vastgoed.be
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