VACATURE
MARKETEER
Baeckens is een multimediaal bedrijf, maar in eerste plaats een uitgeverij van 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. Naast boeken kun je er immers ook
speelgoed, gezelschapsspellen en DVD’s vinden.
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!
Momenteel zijn we op zoek naar een gedreven marketeer.

Welke taken neem jij voor je rekening?
Je beheert onze online omgeving
•
Je houdt onze webstek en sociale media up to date en zorgt ervoor dat onze volgers steeds
op de hoogte zijn van de laatste nieuwtjes. In deze context schrijf en publiceer je ook nieuwsbrieven;
•
Je ontwikkelt en optimaliseert de Google Ads en social advertising campagnes;
•
Je creëert online visibiliteit en zorgt ervoor dat mensen vlot hun weg naar ons vinden.
Je creëert en voert marketingcampagnes uit
•
Je werkt in samenspraak met de uitgevers enerzijds en het sales team anderzijds een marketingplan uit, realiseert dat en evalueert nadien hoe het nóg beter kan;
•
Je creëert brand awareness rond merken;
•
Je brainstormt over nieuwe upsell- en crossellacties en werkt mee aan projecten die mogelijks nieuwe leads genereren;
•
Je combineert hierbij creatieve marketingconcepten en -methodes met een commerciële in-		
gesteldheid.
Je identificeert en ontwikkelt nieuwe business opportuniteiten
•
Je detecteert actuele en toekomstige behoeften van vooraanstaande accounts;
•
Je werkt doeltreffende acties uit door het nauw opvolgen van consumententrends;
•
Je bouwt bestaande en nieuwe B2B-relaties met klanten op en uit.
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Welk profiel zoeken wij?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een diploma marketing en al een eerste werkervaring op zak;
Zowel online als offline marketing zijn helemaal je ding en je bent mee met de laatste digitale
marketingtrends;
Je beschikt over goede copywriting skills en je kan je ei kwijt in het maken van content;
Je hebt inzicht in de wereld van e-commerce en kan hier op creatieve manieren op inzetten;
Je kan probleemloos communiceren en presenteren en zo je idee verkopen aan een groep;
Je beschikt over uitmuntende communicatievaardigheden;
Je bent creatief, zit vol leuke ideeën, ziet opportuniteiten en kan ons wegblazen met je inspiratie
voor succesvolle marketingcampagnes;
Plannen is heilig voor jou en strakke deadlines bezorgen je geen stress;
Je bent flexibel, je houdt er een efficiënte werkmethode op na en levert nauwkeurig werk af;
Je kan perfect zelfstandig aan de slag, maar je bent ook een rasechte teamplayer die steeds in
dialoog gaat met je collega’s;
Je hebt de standaardprogramma’s van het Office-pakket (Word, Excel, Powerpoint, Outlook,…)
onder de knie en je kan vlot overweg met Photoshop en Illustrator;
Affiniteit met en/of ervaring in het boekenvak is een plus, maar geen vereiste.

Wat hebben wij te bieden?
•
•
•
•
•

Een voltijdse baan;
Een tof, ambitieus team waar samenwerking en sfeer key zijn en waar ruimte is voor humor en wat
rock en roll tussen het harde werken door;
Een gezellige werkplek in het hartje van Mechelen;
Correcte verloning met extralegale voordelen;
Een contract van onbepaalde duur in een bedrijf met een no nonsense-cultuur.

Pas jij in het plaatje?
Stuur dan je cv en motivatiebrief voor 30 april via mail naar
stijn.baeckens@baeckensbooks.be
Wij kijken er alvast naar uit om kennis te maken met jou!
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