Marketing & Communication addict gezocht!
Ben jij die digitale specialist die wij zoeken? En ben jij op zoek naar een marketing uitdaging
binnen twee top coaching- & trainingsorganisaties waar teamspirit, flexibiliteit, personal
development en ownership terug te vinden zijn bij elke collega?
Dan zou ik jou in dit geval sterk aanraden om verder te lezen �
Wie zijn Wij?
In deze functie ben jij het digitale marketing brein achter twee coaching- &
trainingsorganisaties nl. Yes2me en Yes2trust.
Yes2me begeleidt voornamelijk professionals die meer willen halen uit hun professioneel &
privé leven. Yes2trust ondersteunt bedrijven in het creëren en doen groeien van vertrouwen
in hun organisatie met als doelstelling het teamwork en bijgevolg ook de bedrijfsresultaten te
boosten.
Hoe ziet deze topjob er dan uit?
Je ademt, leeft en spreekt digitale marketing? Het organiseren van evenementen geven je
een extra boost? Storytelling maken maakt jou laaiend enthousiast? Ideaal! We nodigen je
graag uit om samen met ons de digitale strategie verder te bepalen, deze te implementeren
en continue te optimaliseren. We geloven heel sterk in ownership en zijn een bedrijf dat
reeds werk maakt van de digitale transformatie dus bij ons mag je van dag één bewijzen wat
je in huis hebt!
The challenge:
● Je staat in voor de opvolging van marketing- en promotiecampagnes en
werkt hiervoor nauw samen met de zaakvoerder en het team;
● Je verzorgt de communicatie van de LinkedIn-, Facebookpagina,
Intagram en andere online media;
● Je maakt de beste mailings ooit
● Je biedt volledige ondersteuning bij de organisatie van events.
● Je staat in voor het websitebeheer;
● Je ondersteunt de trainers en coaches in trainingsmateriaal
● ……….
Initiatief vinden we geweldig, dus bovenstaande taken mogen zeker nog aangevuld worden
met eigen inbreng.
Wie ben jij?
KEY zijn een match op vlak van volgende waarden: enthousiasme – professionaliteit –
zorgzaam – zelfstandig – verschil maken – uitdagend denken!
Very nice extra’s zijn:
● Je beschikt over een voortgezette opleiding Marketing/Communicatie.
● 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 bent Nederlandstalig en beschikt over 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 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.

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 waar iedereen oprecht
wordt geaccepteerd en geapprecieerd voor wie hij is.
● 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 eveneens besproken kan worden.
● Place to be: Brakel.

Getriggerd? Mail to: caroline@yes2trust.com

