
 
 
 
 
 

 
Technische Digital Marketeer  

 
Regio: Antwerpse kempen 

 
Vast contract onbepaalde duur 

 
 
Voor snel groeiend online marketing bureau met een diverse groep 
klanten, van internationaal actieve bedrijven tot sterke lokale 
KMO’s. Van nationale adverteerders op TV en Radio tot regionale 
campagnes die onze klanten zeer concreet ondersteunen in groei. 

Gepassioneerd door het uittekenen, opzetten en beheren van het totale 
online marketing verhaal voor onze klanten. Van analyse en content 
creatie over zoekmachines en sociale media tot digitale productie en 
opleidingen, wij gaan steeds voor topresultaten! 

Na een stevige groei van onze klantenportefeuille zijn zij op zoek 
naar digitaal talent. 

Wie zoeken wij? 

• Samen met het team en de klant online strategieën en campagnes 

uitbouwen. Je analyseert de noden, waarbij je luistert naar en aanvoelt 

wat een klant vraagt of zegt, maar je bent niet bang om nee te zeggen. Je 

denkt mee met je klanten op lange termijn en tilt strategieën naar een 

hoger niveau. 

• Content opmaken voor verschillende digital marketing kanalen zoals 

mailings, Facebook, Linkedin, website,… 

• Onderhouden en optimaliseren van de online aanwezigheid op sociale 

media in lijn met de vastgelegde campagnes. 

• Je bent een storyteller en brengt het aanbod van merken in een mooi 

verhaal naar de klanten en bewaakt hierbij de huisstijl. 

• Managen van verschillende projecten en bijsturen waar nodig. 

• Analyseren en bespreken van de resultaten alsook de next steps plannen. 
 



 

Wie zoeken wij? 

• Perfect zelfstandig maar ook sterk in team verband 

• Kennis van AdWords, WordPress, Facebook advertentiebeheer, Google 

Analytics en ga zo maar verder. 

• Minstens 4 jaar ervaring in het beheren van online marketing projecten 

• Nieuwsgierig en bereid om permanent bij te leren en te verbeteren 

• Gestructureerd en een gedisciplineerde manier van werken: organiseren en 

plannen is je tweede natuur. 

• Sterke communicatieve vaardigheden; niet enkel online maar ook face-2-face 

• Vlotte online en offline communicatie in het Nederlands. Daarnaast trek je 

goed je plan in het Engels. 

 
Naast een uitgebreid takenpakket en een super tof team bieden 
wij jou: 
 

• een contract van onbepaalde duur 

• een competitief verloningspakket inclusief extralegale voordelen 

• werken in een klein, dynamisch en goedlachs team 

• de kans om aan projecten te werken van uiteenlopende groottes 

• de mogelijkheid om trainingen te geven (geen must!) 

• gepersonaliseerde opleidingen 

• ruimte voor persoonlijke groei en scholing 

• de kans om mee te schrijven aan een ongelooflijk avontuur 

• plaats van tewerkstelling is Antwerpse Kempen 

 

 


