Secretary Plus Management Support
Dumolinlaan 1, bus 12
8500 Kortrijk

Marketing & Sales Assistant met passie voor Frans (m/v) regio Menen
(1256914)
Beschrijving
Als Marketing & Sales Assistant hou je van variatie binnen jouw functie en hecht je veel belang aan
een uitstekende service. Jouw takenpakket is tweeledig:
- Je beheert de marketingplanning en het budget hiervan;
- Je houdt de social media van het bedrijf up to date en speelt in op de reacties;
- Je vergelijkt prijzen van de concurrentie en de online particulieren;
- Binnenkomende bestellingen via de webshop volg jij nauwkeurig op;
- Klant is koning: je luistert naar de noden van de klant en speelt hierop in;
- Je biedt ondersteuning aan andere projecten;
- Je komt levertermijnen na en houdt de klant hiervan op de hoogte;
- Je stelt nieuwsbrieven en mailings op en volgt deze op.

Functie eisen
Herken je jezelf in onderstaande competenties?
- Je hebt een goede kennis van het Nederlands en Frans, zowel mondeling als schriftelijk;
- Je kan vlot overweg met MS Office;
- Je bekijkt het leven door een roze bril en bent altijd positief ingesteld;
- Je beschikt over een commerciële flair, bent dynamisch en service-minded;
- Ook schoolverlaters zijn meer dan welkom!
- Je bent gebeten door marketing, zowel online als offline.

Wat wij bieden
Onze klant biedt jou:
- Een voltijdse of 4/5 vaste job;
- Een competitief salarispakket aangevuld met aantrekkelijke extralegale voordelen;
- Ruimte voor creativiteit en eigen inbreng.
Interesse? Reageer dan snel of stuur spontaan jouw cv door via volgende link:
https://apply.secretary-plus.be/
Voor bijkomende inlichtingen kan je ook steeds telefonisch terecht op het nummer 056/25 29 22.
Op vrijdagnamiddag kan je altijd bij ons terecht zonder afspraak. Neem alvast jouw cv mee en samen
bekijken wij graag hoe we jouw carrière een nieuwe wending kunnen geven!
Neem zeker ook een kijkje op onze website www.weassistyou.com, hierop vind je een volledig
overzicht van onze vacatures in jouw regio!

