Creatieve digital marketeer / Beauty lover
Je bent een echte beauty lover en digitale marketing is jouw ‘middle name’? Je bent creatief en schudt
zonder moeite leuke tekstjes en toffe captions uit je mouw? Dan ben jij misschien de digital marketeer
die wij zoeken.

Wat je doet
Je zorgt ervoor dat de marketing op digitaal vlak op punt staat. Je verzorgt de content voor de social
media-kanalen van verschillende beautymerken. Daarnaast ben je ook helemaal verantwoordelijk voor
het opzetten en het beheer van een gloednieuwe webshop. Je durft bovendien actief meedenken over
de manieren waarop je die kan verbeteren.
•
•
•
•
•
•

Je helpt met het bedenken en uitwerken van social media-posts
Je houdt de webshop up-to-date
Je zorgt ervoor dat het digitale marketing-gebeuren geoptimaliseerd wordt
Je denkt out-of-the-box en verrast met nieuwe insteken
Je bent niet vies van een beetje grafisch design
Je schrijft vlot content in 3 talen (NL, FR en EN)

Wat je krijgt
Je grootste droom natuurlijk: een job bij een sterke groeier binnen de beautysector! Daarnaast krijg je de kans
om creatief bezig te zijn en je digitale skills helemaal in de praktijk om te zetten. Verder mag je ook nog rekenen
op het volgende:
•
•
•
•

Superleuk team
Correct loonpakket
Extralegale voordelen
Fulltime job vol uitdaging

Wie je bent
Natuurlijk zet je dankzij je marketingervaring moeiteloos creatieve ideeën om in toffe social media campagnes.
Digitale marketing is jouw tweede natuur en dus volg je ook steeds de nieuwste trends binnen die wereld op de
voet. Het beheren van een webshop is voor jou daarnaast geen raadsel, maar eerder ‘a piece of cake’.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je genoot een hogere opleiding, bij voorkeur in een marketing/communicatierichting
Je hebt affiniteit met beauty en cosmetica.
Je werkt graag in team, maar kan ook zelfstandig werken.
Je bent sterk hands-on, dynamisch ingesteld en weet de juiste prioriteiten te leggen.
Je hebt oog voor detail en zet de puntjes op de i.
Je kent social media en targeting als je broekzak.
Je kent alle tips en tricks over het beheren van een webshop.
Je hoeft SEO en SEA niet op te zoeken in het woordenboek.
Je schrijft vlot in het Nederlands, Frans en Engels.

Kan je deze digitale uitdaging aan?
Solliciteer. Stuur je CV en motivatiebrief naar elise@delisecosmetics.be

