Foodbag, een jonge en dynamische onderneming in volle groei, is op zoek naar een nieuwe
collega. We bevinden ons in een nieuwe markt vol uitdagingen en opportuniteiten waarin jij ons
team kan versterken en jouw competenties ten volle op een zelfstandige en proactieve manier kan
inzetten om samen verder te groeien.

Functie: Digitale marketeer met grafische kennis
We zijn op zoek naar een creatieve digitale marketeer met grafische kennis om het marketing team te
versterken. Binnen Foodbag word je verantwoordelijk voor de uitwerking van onze digitale strategie en
neem je deze taken op jou:
●
●
●
●
●
●
●
●

Analyse van Google Analytics en vertalen van inzichten in actieplannen;
Het inplannen van content via onze verschillende digitale kanalen;
De opmaak en uitwerking van onze SEO- & SEA-strategieën;
Het onderhouden en analyseren van onze affiliate campagnes;
Opzetten en beheren van marketing automation programma’s;
Website beheer binnen de aanwezige CMS systemen;
Het omzetten van creatieve concepten in succesvolle acties, waarbij grafische skills een grote
meerwaarde zijn;
Het rapporteren en analyseren van de impact van onze campagnes en het formuleren van
voorstellen voor toekomstige acties.

Je komt terecht in ons marketing team en je hebt geen schrik om af en toe ook andere taken op jou te
nemen. Je rapporteert aan onze marcom manager.
De ideale kandidaat is:
-

Thuis in Google Analytics, Facebook Business, Google Adwords, Sharpspring, Mailchimp, Adobe
Creative Cloud, etc.
Nauwgezet en heeft oog voor detail;
Een creatieve geest die houdt van lekker eten;
Sociaal en werkt graag in team;
Niet bang voor een uitdaging;
Tweetalig Nederlands-Frans (pluspunt).

Je komt terecht in een jong team en wordt marktconform vergoed met een aantal mooie extralegale
voordelen. Je werkt hoofdzakelijk vanuit ons kantoor in Gent, maar je bent ook regelmatig aanwezig in
ons kantoor in Antwerpen.
Cv’s dienen uiterlijk tegen maandag 20 augustus per mail doorgestuurd te worden met een begeleidende
motivatiebrief. Nog vragen? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren!
Katrien de Waele
katrien@foodbag.be
www.foodbag.be

