The Instance is een agency gespecialiseerd in online media, webprojecten, e-mailmarketing en mobiele applicaties.
The Instance ontwikkelt functionele websites in responsive design, met een professioneel CMS-beheersysteem en SEO
ready. The Instance beheert en optimaliseert e-mail marketingcampagnes, van database over ontwerp en verzending,
tot en met de evaluatie van de resultaten. The Instance streeft naar een duurzame relatie met haar klanten en versterkt
zo de online aanwezigheid van hun merk, producten of diensten.
Om het team te versterken, zoekt The Instance een (m/v)

Project manager
Als Project Manager ben je een spilfiguur in de organisatie en beheer je de on-line projecten van de klanten. Je
draagt zorg voor correcte en on time delivery van de projecten en voor alle communicatie errond.
WAT DOE JE?
•
•
•
•
•
•

Je luistert goed naar de klanten en begrijpt hun specifieke noden. Je vertaalt hun wensen in heldere briefings
naar je collega’s ontwerpers (Web Designer en Web Developer).
Je bent een kei in agendabeheer, planning en coördinatie. Waar nodig steek je een tandje bij om ook een krappe
deadline te halen.
Je communiceert graag en vlot met collega’s en met klanten. Je bent immers verantwoordelijk om alle
puzzelstukken op tijd klaar te hebben en alle neuzen in dezelfde richting te krijgen.
Als content strateeg beheer je de inhoud en samenhang van de communicatie, je doet aanpassingen waar nodig.
Je bent vertrouwd met Google Analytics, je interpreteert de cijfers en giet die in een helder rapport, en
formuleert aanbevelingen.
Je bent vergroeid met jouw mobiele toestellen en hebt een grote interesse voor nieuwe online applicaties en
sociale media.
WIE BEN JE?

•
•
•

•
•

Je hebt een relevant bachelor- of masterdiploma op zak. Je hebt de nodige werkervaring opgebouwd (3 à 5
jaar) in een gelijkaardige functie.
Je bent gepassioneerd door on-line marketing.
Je bent vertrouwd met Adobe Creative Suite, (Photoshop, Illustrator), Content Management systems en e-mail
marketing tools. Je hebt ervaring met Information Architecture (IA), User Interface (UI) en User Experience
(UX), HTML5, Responsive design, SEO, SEA, Google Analytics…
Je volgt nauwgezet de planning van diverse projecten en stuurt bij waar nodig.
Je communiceert vlot en to the point.

•
•
•

•
•
•
•

Je bent commercieel ingesteld en streeft naar een feilloze klantenservice.
Je kennis van het Nederlands is perfect. Met een goede kennis van Frans en Engels heb je een streepje voor.
Je houdt van een gezonde dosis humor. Je kan zelfstandig werken én vindt ook teamwork belangrijk.

WAT KAN JE VERWACHTEN?
The Instance biedt jou een contract van onbepaalde duur (38u/week).
Het spreekt voor zich dat je een goede verloning krijgt. Na een succesvolle inloopperiode geniet je ook van
extralegale voordelen.
Je werkt samen met getalenteerde collega’s in een leuke werkomgeving waar je nieuwe uitdagingen niet uit de
weg gaat.
Je krijgt de kans om jouw talenten te ontplooien én jouw kennis verder aan te scherpen met gespecialiseerde
opleidingen.

Interesse? We leren jou graag kennen!
Verras en overtuig ons op jouw manier van je talenten en ambities.
Stuur jouw cv en inspirerend verhaal naar veerle@tavernier-vandevijver.be.

