Allround grafisch vormgever m/v
Wat houdt de functie in?
•
•
•
•

•

je bent verantwoordelijk voor de opmaak van onze tweewekelijkse B2B
promofolder.
je staat in voor het design van marketing materialen, zoals sales folders, product
folders, POS-materiaal, marketing acties, interne communicatie, enz.
je zorgt voor de opmaak, verzending en follow-up van e-mailings.
je beheert de Charles fotobank. Naast het managen van de foto’s en
productomschrijvingen van externe leveranciers, volg je fotoshoots op met onze
externe fotografen (packshot fotografie & sfeerbeelden).
je creëert de nodige tools voor online communicatie: je beheert de website
charles.eu, zorgt voor digitale content op onze Social Media kanalen & de nodige
tools voor ons eigen klantencommunicatieplatform.

Wat bieden we aan?
•
•
•
•

Een voltijdse tewerkstelling, met een contract van onbepaalde duur.
De mogelijkheid om te leren en te groeien in je functie.
Een aantrekkelijk verloningspakket in verhouding tot je ervaring & inzet.
Een uitdagende job vol afwisseling binnen een dynamisch marketingteam.

Wat verwachten we van jou?
•
•
•
•

Je hebt minimum 2 jaar grafische ervaring en een creatieve geest. Je kan creatieve
ideeën omzetten naar mooie ontwerpen in Adobe Indesign.
Je bent vertrouwd met fotografie, kan een externe fotograaf aansturen.
Indien nodig, kan je zelf goed overweg met een camera en beelden bewerken in
Adobe Photoshop.
Je bent flexibel, perfectionistisch ingesteld, oplossingsgericht en kan zelfstandig
werken. Je gaat een uitdaging niet uit de weg.

•
•
•
•

Je hebt ervaring in het opmaken en beheren van social media content.
Je hebt ervaring met het opstellen van e-mailings.
Kennis van MailChimp & Wordpress is een plus.
Je bent Nederlandstalig en hebt een goede kennis van het Frans.

Plaats van tewerkstelling
•

Sint-Niklaas / Wommelgem

Wie zijn wij?
Charles maakt al sinds 1935 de heerlijkste charcuterie en salades. Wij staan voor pure
ambacht & kwaliteit, een traditie die overgaat van grootvader op kleinzoon. De filosofie
van grootvader De Cock is nog altijd onze leidraad: met de beste ingrediënten en op een
ambachtelijke manier een product creëren dat kwalitatief op het hoogste niveau staat.
Geen toegevingen, de kwaliteit primeert. Elke werknemer bij Charles draagt die filosofie
in het hart en streeft naar die topkwaliteit, dag in & dag uit.
Bij Charles zijn we generatiedenkers en we zetten ons -dag in dag uit- in voor een betere
toekomst voor U en voor de volgende generaties.
Interesse ?
Mail je CV naar chantal.eeckman@charles.eu of telefoneer naar 03/760.12.63

