Als specialist van Digital Marketing ontwikkelt en implementeert
Universem strategieën die natuurlijke referentie (SEO), betalende
referentie (SEA) en Web Analytics verenigen, om zo de kapitaalopbrengst
van zijn klanten te optimaliseren. Het team van Universem bestaat
momenteel uit 30 personen met complementaire profielen van een hoog
niveau (informatica, marketing, communicatie en management) en
professionele ervaring in grote bedrijven of kmo’s. Universem is een
Google AdWords Certified Partner en beschikt ook over zes officieel
erkende specialisten, die elk gekwalificeerd zijn in Google AdWords en/of
Google Analytics.
•

Je bent klantgericht en klanttevredenheid is jouw prioriteit?

•

Je bent creatief en hebt talent voor schrijven?

•

Je kan je gemakkelijk inleven in een ander?

•

Je vindt de beste manier en de beste woorden om over een product of dienst te communiceren?

•

Je hebt een passie voor Search Engine Optimization en alle gerelateerde aspecten?

Om ons team in Brussel te versterken zoeken we een:

Digital Marketing Consultant in SEO & Copywriting

(m/v)

Bezorg ons dus jouw sollicitatie! Deze vacature past misschien bij jou!
Als digitale-marketingspecialist, en in het bijzonder in SEO & Copywriting, adviseer je onze klanten over
oplossingen om hun groei te versnellen. Je ligt aan de basis van hun digitale-marketingstrategie. Andere aspecten
van de functie zijn projectbeheer, prestatieanalyse en het opstellen van aanbevelingsrapporten. Je hebt prima
analytische vaardigheden en kan goed samenvatten. Je bent dynamisch en kunt autonoom werken.

Verantwoordelijkheden
•

Beheer van adviserende missies in digitale marketing en uitwerken van ROI-gebaseerde maatoplossingen voor
SEO en Content Marketingprojecten

•

Opstellen van rapporten, audits en semantische analyses, en klanten adviseren in hun redactionele strategie

•

Uitwerking van Search Engine Optimization actieplannen

•

Uitwerking en schrijven van geschikte content voor de klanten volgens de ontwikkelde strategie

•

Beheer en coördinatie van jouw projecten

•

Adviesverlening, indien nodig, aan Web designers en developers om er zeker van te zijn dat alles ontwikkeld
is volgens klanten de verwachtingen en behoeften van de klanten

•

Beheer van contacten (directe en/of indirecte) met de klanten om hen advies te verlenen en hen op de
hoogte te houden van de evolutie van het project

•

Waken over de klanttevredenheid en tegemoetkomen aan hun behoeften en verwachtingen

•

Adviesverlening aan klanten met betrekking tot interessante markttendensen

•

Verbeteren en delen van jouw kennis in Digitale Marketing

Profiel
•

Je hebt een bachelor- universitair of gelijkwaardig diploma in Digitale Marketing, Bedrijfscommunicatie, Taalen Letterkunde, Toegepaste Taalkunde, Meertalige communicatie, Marketing, Geschiedenis, of enig ander
pertinent diploma

•

Je beheerst vlot het Nederlands, en hebt goede kennis van het Engels

•

Je hebt een uitgesproken interesse voor Digitale Marketing en in het bijzonder voor SEO en Copywriting
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•

Je bent een echte teamspeler en beschikt over uitstekende communicatievaardigheden (zowel schriftelijk
als mondeling)

•

Je bent creatief en geboeid door Copywriting (en je bent er goed in).

•

Je hebt uitstekende analytische en organisatorische vaardigheden.

•

Je leert graag bij over digitale marketing en bedrijfsstrategieën

•

Kennis van PHP, HTML, CSS of JavaScript en een eerste beroepservaring zijn pluspunten.

Wat bieden we?
•

Kennisuitwisseling en gepassioneerde collega’s

•

Een aangename werkomgeving in onze kantoren van Brussel (vlak bij het metrostation “HermannDebroux”), waar teamspirit een kernwaarde is, in een snelgroeiend bedrijf met doorgroeimogelijkheden

•

Maatregelen ter verhoging van de flexibiliteit en voor een goede evenwicht tussen het privéleven en
het beroepsleven

•

Een gevarieerde en stimulerende functie met verantwoordelijkheden

•

Een evoluerend loon op basis van uw vaardigheden en ervaring

•

Begindatum: Zo snel mogelijk

•

Soort contract: Contract van onbepaalde duur / voltijds

Zin om onze collega te worden?
Stuur je CV en motivatiebrief ter attentie van Nicolas Fonseca, Talent Manager,
naar mydreamjob@universem.com!

https://be-nl.universem.com/ons-agentschap/werken-bij-universem/
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