Digital & Content Marketeer Foodbag Market
Foodbag ken je waarschijnlijk al, foodie’s die elke week het beste van zichzelf geven zodat jij
thuis aan de slag kan gaan als een echte chef. Met veel enthousiasme en verschillende
ingrediënten laten we Foodlovers smullen vanaf de eerste klik tot en met de doos die aan de
deur geleverd wordt. We willen binnenkort met datzelfde enthousiasme en nog meer
ingrediënten nog vaker aan de deur staan. Om onze Foodlovers vanaf die eerste klik mee te
hebben in ons verhaal, zoeken we een Digital & Content Marketeer.
Wat zoeken we?
●
●
●
●
●
●
●
●

Je kan content creëren waarmee je de klant weet te verleiden, informeren en overtuigen
om bij Foodbag Market zijn/haar boodschappen te doen.
Je schrijft je teksten zo goed dat ze als kolen naar omhoog schieten in de SEO. Natuurlijk is
het plaatsen van de content via de juiste systemen (CMS) voor jou een eitje.
Toffe video’s en blogs maken, kennen voor jou geen geheimen, zo is de klant er ook altijd
een beetje bij.
Je denkt graag mee over de inhoud van onze nieuwsbrieven en andere geschreven
communicatie.
Je weet als geen ander hoe een customer journey eruit ziet en je bent alert om die altijd
opnieuw te blijven analyseren en te verbeteren.
Jij maakt en analyseert onze campagnes (Google, Facebook, Mailchimp, Adobe ...) en je
werkt als een echte strateeg aan onze SEO- & SEA-plannen.
Je weet van aanpakken en je bouwt graag iets op, zowel zelfstandig als in team.
De digitale wereld heeft voor jou geen geheimen waardoor je ideeën en oog voor detail
altijd een schot in de roos zijn.

Dit ben jij
●
●
●
●
●

Minstens 2 jaar relevante werkervaring (marketing & communicatie)
Affiniteit met e-commerce in de voedingssector
Je bent nauwgezet en hebt oog voor detail
Je houdt van een uitdaging en hebt zin om van Foodbag Market een succes te maken
Je werkt op onze 2 kantoren (Gent, Dok Noord - Antwerpen, PAKT) of van thuis uit

Dit bieden we je aan
●
●
●
●
●
●

Marktconform loon
Maaltijdcheques en ecocheques
Gsm met abonnement en een laptop
Hospitalisatieverzekering
Korting bij Foodbag
Fijne werkomgeving waar je meer dan kansen genoeg krijgt om jezelf verder te ontplooien
en bij te leren

Stuur je CV en motivatiebrief door naar jobs@foodbag.be.

