Smartmat Nv is een snel groeiende fresh food e-commerce organisatie en is op zoek
naar een nieuwe collega! Smartwat? Wij zijn de onderneming achter sterke merken
zoals Foodbag.be (dé Belgische maaltijdbox), Canteen.be (dé bedrijfskantine van de
toekomst) en Rayon.be ( jouw nieuwe favoriete online supermarkt).
Om onze groei te ondersteunen en ons team te versterken, zijn we op zoek naar een
social & influencer marketeer.

Wat zoeken we?
Je komt terecht in ons marketing- en communicatieteam waar jij onze heerlijke
gerechten en producten promoot met creatieve en engagerende content op onze sociale
mediakanalen. Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor onze influencers en
ambassadeurs, en werk je mee aan onze digitale marketingstrategie.
Online awareness en engagement creëren met leuke content en partnerships, is jouw
doel. Dit houdt in:
-

Je denkt de influencer-marketingstrategie mee uit, implementeert en volgt op
Je volgt de samenwerkingen met influencers en ambassadeurs op en rapporteert
de resultaten
Je creëert digitale content voor de socialemediakanalen van onze brands
Je volgt onze socialemediakanalen mee op, helpt en helpt om onze Foodlovers
nog meer te engageren
Je bent het aanspreekpunt voor onze PR-partners en perscontacten
Je schrijft ondersteunend ook teksten blogs en mailings van onze merken
Je reviseert interne en externe content van je collega’s

Dit ben jij
-

Je bent communicatief sterk, sociaal vaardig en je weet hoe je iemand kan
overtuigen om mee te werken aan ons verhaal
Je bent een digital native: socialemediakanalen zoals Instagram en TikTok hebben
geen geheimen voor jou
Je werkt graag zelfstandig projecten uit, maar bent ook een echte teamplayer
Je bent creatief en nauwgezet: van planning tot creatie
Je houdt van uitdagingen en nieuwe dingen uitproberen
Pluspunt indien je tweetalig bent of een mondje Frans spreekt
Extra pluspunt indien je ook vaardigheden in foto- en videobewerking kan
voorleggen
Je werkt voornamelijk vanuit ons kantoor in Gent (Dok Noord), thuiswerk is zeker
ook mogelijk. Ook vanuit Antwerpen (Pakt) kan je enkele dagen werken.

Dit bieden we je aan
-

Marktconform loon
Maaltijdcheques en ecocheques

-

Gsm met abonnement en een laptop
Hospitalisatieverzekering
32 verlofdagen (20 vakantie + 12 ADV)
Korting bij Foodbag
Een fijne werkomgeving en een zalig team waar je kansen genoeg krijgt om jezelf
te ontplooien

Zin in? Stuur je CV en motivatiebrief door naar jobs@foodbag.be.
jobs@foodbag.be
www.foodbag.be

