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M A R K E T E E R / V E R K O O P S O N D E R S T E U N I N G

Baeckens Books is een uitgeverij voor kinder- en jeugdboeken. Bij

ons mag het allemaal wel wat gekker. Een beetje fantasie hier, wat

grappige tekeningen daar… Wij vinden het vooral belangrijk dat

boeken plezier brengen! En dat kan alleen maar met de juiste dosis

humor, toch? Je kent ons vast van reeksen en personages als Team

Mortis, Geronimo Stilton, WarriorCats en Smiley, maar ons aanbod

gaat lekker breed – bij ons kan je sowieso je creatieve ei kwijt! We

hebben een klein, flexibel team met een persoonlijke en directe

aanpak. Bij ons ben je geen nummer in een gigantisch bedrijf – we

houden van jouw talenten en helpen je die verder te ontwikkelen!  

WELKE FUNCTIE ZOEKEN WIJ?

Om ons dynamische boekenbedrijf te ondersteunen, zijn we actief op zoek naar een gedreven

storyseller/storyteller. Een ideale opportuniteit voor een kandidaat die ernaar uitkijkt om zijn/haar

commerciële drive te combineren met het ontwikkelen van creatieve (e-)commerce en marketing

concepten.  
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STORYSELLING

Je zoekt en ontwikkelt business opportuniteiten.

Je herkent actuele en detecteert toekomstige behoeften van belangrijke klanten.

Je volgt consumententrends op de voet en werkt doeltreffende acties uit.

Je bouwt professionele relaties op met klanten, hoofdzakelijk op B2B-niveau. 

Je rapporteert aan de Account Manager en werkt nauw samen met de collega’s van andere

teams. 

STORYTELLING

Je kan een ronkend marketingplan maken én opvolgen.

Je brainstormt over nieuwe upsell- en cross-sellacties, en werkt mee aan projecten die nieuwe

leads kunnen genereren.

Je creëert 'brand awareness' voor onze boeken en reeksen.

Daarnaast zet je mee events en beurzen op poten. Je bent niet bang om de handen uit de

mouwen te steken!

Jij wordt de beheerder van alle social media kanalen van ons bedrijf en kan ons digitaal naar een

hoger niveau brengen.

Je kan samen met de sales manager en uitgevers gerichte marketingacties uitwerken. Je doet dit

met een gezonde dosis durf en legt out-of-the-box ideeën op tafel.   



EN QUA PROFIEL?

Je bent net afgestudeerd als bachelor Marketing / Communicatie of je hebt twee jaar ervaring

met marketingtaken.

Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels.

Je hebt een sterke passie voor online en offline marketing, bent mee met de laatste trends en

hebt kennis van de wetgeving.

Je coördineert de ontwikkeling van marketingmaterialen, van briefing tot drukklaar bestand.

Je kan vlot overweg met tools als Wordpress, Instagram, Facebook, MailChimp en Photoshop.

Je bent stressbestendig en kan overweg met strakke deadlines.

Je bent creatief, zit vol leuke ideeën en kan ons wegblazen met je inspiratie voor effectief

werkende marketingcampagnes.

Je bent punctueel en houdt van orde en efficiëntie.

Je kan perfect zelfstandig werken maar bent ook een echte teamplayer.

Je hebt goede copywriting skills en je vindt het leuk om content te schrijven. 

Je kan zonder problemen communiceren en presenteren om zo je idee te verkopen aan een

groep.  

Als je alle puntjes kan afvinken en je enthousiast bent om je hierin te smijten, ben jij voor ons de

perfecte combinatie van sales en marketing! Wij beloven je een job vol doorgroeimogelijkheden en

verantwoordelijkheid. Je zal zien dat we talent herkennen en erkennen. (En dit alles in een no

nonsense werkomgeving, waar plaats is voor humor tussen het harde werken door! Beter wordt het

niet, toch?)  

WAT HEBBEN WIJ TE BIEDEN?

Een leuk team waar je kan samenwerken in een gemoedelijke sfeer.

De mogelijkheid om door te groeien in verschillende richtingen. 

Je werkt hoofdzakelijk vanuit ons kantoor in Mechelen.

Correcte verloning met extralegale voordelen. 

Een contract van onbepaalde duur in een bedrijf met een no nonsensecultuur. 

Training (soft & hard skills) en coaching.

PAS JIJ IN HET PLAATJE?
Stuur je cv en motivatiebrief door via lise@baeckensbooks.be vòòr 13 januari 2019. Wij zijn alvast

enthousiast om met jou kennis te maken! 
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