Grafisch marketing talent
Wie zijn Wij?
In deze functie ben het creatieve marketing talent achter het coachingsbedrijf Yes2me. Yest2me
begeleidt voornamelijk vrouwelijke professionals die meer willen halen uit hun professioneel & privé
leven.

Hoe ziet deze topjob er dan uit?
Als creatief grafisch ontwerper verrast je onze klanten en prospecten met aantrekkelijke beelden,
designs, video’s die onze missie weerspiegelt én onze klanten weet te bekoren. Je denkt strategisch
mee over campagnes en slaagt er in om deze passie en missie ook perfect te vertalen in onze
communicatie.
Je analyseert de behoeften van onze klanten, stelt surveys op zodat je een perfect beeld krijgt wat
van hun behoeften en verlangens.
Je bent een krak in het opmaken van prachtige video’s, oogstrelende folders.. Je vertaalt de visuele
identiteit van onze missie in treffende beelden en designs. Dankzij jouw oog voor esthetiek,
compositie en kleurgebruik til je de communicatie zo naar een nog hoger niveau.
Je weet ook perfect je stempel te drukken in het opzetten van een creatieve social media campagne
oa voor onze driemaandelijkse events. Je houdt er van om concepten te bedenken en gaat hierbij
steeds vernieuwend te werk.
Onze website is het visitekaartje van ons bedrijf en neem jij ook onder jouw vleugels.
Je zet ook jouw creatieve stempel op onze online programma’s.
Je bent creatief én nauwgezet: je levert elke opdracht foutloos en op tijd af en je kan ook zelf goed je
werk organiseren. Conceptueel deken is jouw tweede natuur!

Wie ben jij?
KEY zijn een match op vlak van volgende waarden: creatief - enthousiast – professioneel – positief –
hands-on – zelfstandig – oplossingsgericht – initiatief - uitdagend denken!
Very nice extra’s zijn:
●

Een opleiding als grafisch vormgever is een must of je kan terugvallen op een eerste ervaring
als grafisch ontwerper.

●

Je werkt vlot met ……

●

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. Opnieuw, kennis is een plus maar geen must. De ‘goesting’ om deze zaken aan te
leren is véééél belangrijker.

●

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

●

Je volgt jouw werk nauwgezet op zonder deadlines uit het oog te verliezen;

●

Je bent creatief, conceptueel en neemt graag initiatief, je beschik over de nodige CAN DO
attitude!

●

Je houdt van duidelijke communicatie en kan flexibel denken.

●

Je vind het leuk en leerrijk om feedforward te geven en te krijgen.

Hoe tonen we onze appreciatie?
●

Je komt terecht in een uitdagende en gevarieerde functie binnen een coaching- en
trainingsbureau waar jouw eigen inbreng sterk wordt geapprecieerd en jij echt het verschil
kan maken.

●

Een familiale werkomgeving met leuke collega’s.

●

Aangezien wij zelf staan voor groei, bieden we je uiteraard ook de nodige
ontwikkelingskansen

●

Je werkt op voltijdse basis, 37u/week, binnen een zeer flexibel uurrooster waar thuiswerk
zeker besproken kan worden. Vertrouwen en flexibiliteit zijn voor ons ook zeer belangrijk en
de basis van een super samenwerking.

●

Place to be: Brakel.

Getriggerd? Mail to: caroline@elsvanlaecke.com

