Digital marketeer
Wij verwelkomen je graag. We are sooo excited!
Voor Yes2trust en Yes2me, coaching en trainingsorganisaties, verwelkomen we een digital
marketeer met een CAN DO mindset.
Jij zal onze connecting events samen met ons organiseren. Onze support service verder
professionaliseren. We zullen samen onze online producten verder uitbouwen. Je zal onze
grootste marketing campagnes mee ondersteunen. En dit alles in samenwerking met een
fantastische baas en omringd door geweldige mensen die ernaar uitkijken om je te laten groeien
en ontwikkelen.
Je hebt een passie voor
- online marketing
- organiseren en plannen maken
- initiatieven nemen en resultaten neerzetten
- autonoom kunnen werken
- structuren opzetten
- je projecten goed af te leveren
- contact met mensen

Deze waarden raken jou
- enthousiasme
- professionaliteit
- uitdagend denken
- zorgzaam
- zelfstandig
- verschil maken

Must haves
Je staat je in voor een uitgebreid takenpakket.
-

-

Je werkt vlot met MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Gmail;
Kennis of alvast heel veel interesse in andere social media software pakketten zoals
picmonkey, easywebinar, lumen5, mailerlite/enormail of andere soortgelijke
pakketten is een plus
Je hebt bij voorkeur een werkervaring van 2 jaar in Marketing of Communicatie
achter de rug;
Je staat in voor de opvolging van marketing- en promotiecampagnes werkt hiervoor
nauw samen met de zaakvoerder en het team;

-

Je verzorgt de communicatie van de LinkedIn- en Facebookpagina, en andere online
media;

-

Je staat in voor het websitebeheer;

-

Je bent Nederlandstalig en een goede kennis van Engels en Frans;

-

Je bent gestructureerd en gedreven, je volgt je werk nauwgezet op zonder deadlines
uit het oog te verliezen;

-

Je ondersteunt de trainers en coaches in trainingsmateriaal

-

Je werkt nauwkeurig en hebt oog voor detail;

-

Je bent creatief en neemt initiatief, je beschikt eveneens over sterke administratieve
skills;

-

Je bent een echt organisatietalent, je bent leergierig en resultaatgericht.

-

Je houdt van duidelijke communicatie en kan flexibel denken.

Wat wij bieden
Je komt terecht in een uitdagende en gevarieerde functie binnen een coaching- en
trainingsbureau met een duidelijke missie.
-

Je werkt op voltijdse basis, 37u/week, binnen een zeer flexibel uurrooster.
Locatie: Brakel. Er kan besproken worden om van thuis te werken sommige dagen.

If you love yes2me and yes2trust and the description above makes u tick?
Sent me your resume & motivation letter: els@yes2me.be.

