VACATURE

| CATENA COMPANY IS OP ZOEK NAAR EEN

CREATIEVE DIGITAL
MARKETING VERANTWOORDELIJKE
Catena Company ondersteunt creatieve professionals en brand owners bij het communiceren van hun boodschap
met hoogtechnologische tools, advies omtrent IT en training door vak experts. Zo stroomlijnen we de workflow
inzake content creatie en kunnen creatieve geesten zich met hun core business bezighouden zonder zorgen over
de achterliggende processen. We werken voor brandowners en mediabedrijven zoals: Studio 100, VRT, Medialaan,
de Persgroep, Mediafin, AG Insurance, Lombard International, ... Omwille van de diversiteit van ons aanbod, doen
we dit onder 3 aparte merken, Catena Company, Allington en Motion in sync.

We zijn momenteel op zoek naar een creatieve digital marketing verantwoordelijke om onze groeiende organisatie
te versterken. Online en social media is jouw passie, je volgt de ontwikkelingen op de voet en bent als eerste op
de hoogte van de nieuwe digitale en communicatietrends (social mobile, content marketing, personalisation, SEO,
SEA, Google Analytics …) Je neemt initiatieven om deze ontwikkelingen te vertalen naar concrete acties.
In deze functie, ben je verantwoordelijk voor het management van alle digitale platvormen en communicatie en
zorg je hierdoor mee voor het realiseren van onze bedrijfsdoelstellingen en deze van onze klanten. Je combineert
je kennis van internet en digitale marketing met je zakelijke inzicht om meer naamsbekendheid te creëren, de
leadgeneratie en de betrokkenheid van klanten te vergroten.
Maken, schrijven en in beeld brengen van casestories en blogs voor de verschillende merken en oplossingen
		 van de Catena Company groep.
Organisatie van events- en webinars.
Ontwikkeling van SEM, SEO- en e-mailmarketing voor ons aanbod binnen de verschillende merken
Beheer van de websites
Community Management van sociale mediakanalen (Facebook, Twitter, Google+, YouTube ...)
Rapporteren, analyseren en verbeteren van de campagnes aan de hand van Performance Analytics
Plannen en implementeren van campagnes en acties om de verkoop te vergroten

PROFIEL
Bachelordiploma met focus op Digital Marketing of eBusiness.
Ervaring in een vergelijkbare functie is een voordeel.
Een goede beheersing van marketingdisciplines, met name digitale marketing, meest gebruikte
		 tools en processen.
Expertise in sociale media.
Vloeiend Engels en Nederlands, gesproken en geschreven, Frans is een voordeel.
Innovatieve teamspeler met een hoge mate van autonomie.

WIJ BIEDEN
Binnen deze functie krijg je de ruimte om creatief te werk te gaan en jouw eigen accenten te leggen. Je werkt actief
mee aan het online communicatie- en socialmediabeleid. Je bouwt strategisch, tactisch en operationeel mee aan
visuele communicatie en branding. Je komt terecht in een dynamische en inspirerende werkomgeving. Uiteraard
staat daar een marktconform remuneratiepakket tegenover, in lijn met jouw ervaring en toegevoegde waarde.

INTERESSE
Stuur je cv en motivatie naar elly.vanherck@catenacompany.be
Meer informatie over de merken binnen Catena Company groep kan je vinden op:
www.catenacompany.be
www.allinton.be
www.motioninsync.be

