Social & Digital media Advertising Specialist

Texet Benelux, dochteronderneming van het Zweedse New Wave Group, is als leverancier van
bedrijfskleding, werkkleding, promotioneel textiel en maatwerk niet alleen marktleider, maar
bekleedt ook een unieke positie als one-stop-shop leverancier. Succesvolle merken zoals James
Harvest Sportswear, Printer Active Wear, ProJob Workwear, J.Harvest & Frost en CottoVer worden
via distributeurs verdeeld waardoor we onrechtstreeks leveren aan zowel KMO’s als multinationals.
Meer informatie over ons bedrijf: www.texet.be.
Om onze online aanwezigheid verder te verbeteren zijn wij op zoek naar een Social en Digital media
Advertising Specialist.
Wat willen wij dat je doet?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samen met het Texet Management Team de digitale roadmap bepalen en uitvoeren.
Gebaseerd op de roadmap, gezamelijk bepalen welke online tools en media ingezet moeten
worden ter bevordering van de leadgeneratie voor onze partners.
Bepalen en uitvoeren hoe we de online awareness van Texet en onze merken kunnen vergroten,
traffic kunnen genereren en de conversie kunnen verhogen.
Verkregen inzichten vertalen naar de optimalisatie van de online marketing mix.
Onze online marketing platform structuur (website, digitale media, online tools) bepalen en
vormgeven en zorgdragen voor een vlekkeloze samenwerking met onze collega’s en partners.
Samen met ons salesteam ervoor zorgdragen dat wij de best mogelijke service en ondersteuning
bieden aan onze partners om de loyaliteit van onze partners te vergroten.
Samen met Management en Brand Marketeer bepalen van de jaarlijkse communicatie kalender.
Implementatie van de communicatie kalender, inclusief het creeëren van de bijbehorende content.
Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en technologiën op het gebied van online
communicatie en marketing in het algemeen.
De Brand Marketeer ondersteunen in diverse marketing gerelateerde werkzaamheden zoals het
organiseren van beurzen, ontwikkelen van catalogie en bedenken en uitvoeren van acties.

Waarom ben jij de perfecte collega?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een opleiding of gelijkwaardige vaardigheden verkregen door ervaring in Digitale
marketing.
Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring in het creeëren van social media content ( Instagram, FB,
Linkedin, Youtube, TikTok... ) en digitale media ( SEA, banner advertenties, VOD etc ).
Je bent passie voor online marketing, web en social media.
Je weet hoe en welke social media wij moeten inzetten om onze partners en eindgebruikers te
bereiken en kan dit ook uitvoeren.

Je hebt kennis van SEO.
Je hebt kennis van digitale tools in een B2B en B2C omgeving.
Je bent sterk operationeel, een echte “hands-on” metaliteit
Je bent een echte teamspeler
Je hebt analytisch vermogen en je bent data gedreven.
Je kan goed organiseren, projecten begeleiden en communiceren met interne en externe partijen
Je bent een zelfstarter en vind het een uitdaging om onze online marketingstrategie verder vorm
te geven
Je bent vloeiend in het Nederlands en Engels, Frans is een sterk pluspunt

Waarom wij zeker zijn dat je na het lezen van deze vacature zal solliciteren en bij ons wil werken!
• Supertoffe collega’s waardoor je het jammer zal vinden dat de dag al voorbij is
• Fijne partners die je de nodige uitdagingen geven

• Innoverende, kwalitatieve merken en producten waar je 100% achter staat
• Een hele week actie dus je hoeft je thuis niet te vervelen

• Rij met een glimlach naar je werkplek wanneer je beseft dat de tegenliggers nog wel even in de file
staan

• En het allerbeste is dat je voor dit alles nog betaald wordt en meer
Dit kunnen we jou aanbieden:
•
•
•
•
•
•
•

Een competetief loon

ADV uren gerekend op het aantal werkuren
Groepsverzekering pensioensparen

Hospitalisatie- en dentalverzekering voor het ganse gezin (na 3 maanden anciënniteit)
Maaltijdcheques per gewerkte dag

Een kortere werkdag op vrijdag

Groepsactiviteiten, uitjes, teambuildings …

Kom jij ons team versterken? Of is deze job niets voor jou, maak dan een vriend(in) gelukkig door
deze vacature te delen. Stuur snel je CV en motivatiebrief met pasfoto naar: personeel@texet.be.

