Marketing BRAND MANAGER B2B EN B2C
Wat houdt de functie in?
•
•
•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor het opzetten van klantenevenement, beurzen en acties gericht
naar de B2B klanten van Charles
Je bent verantwoordelijk om Charles merkbekendheid te geven door visibiliteitsmateriaal
te ontwikkelen en acties voor de consumenten uit te werken in lijn met de brand equity van
Charles
Je hebt een leidende rol en zorgt ervoor dat alle afdelingen betrokken zijn bij jouw projecten
zodat alles van A tot Z succesvol verloopt
Je gaat aan de slag met cijfers zodat je op voorhand je KPI’s kan bepalen en achteraf
duidelijke evaluaties kan opmaken met learnings voor de toekomst
Je werkt hiervoor nauw samen met de grafisch en digital marketeer van Charles en
rapporteert rechtstreeks aan de marketing directeur van Charles

Wat bieden we aan?
•

Full time contract van onbepaalde duur

•

De mogelijkheid om te leren, om te groeien en om je te specialiseren

•

Competitief salarispakket afhankelijk van je competenties en je profiel

•

Een dynamische job vol afwisseling

•

En dit alles binnen een dynamisch marketing team

Wat verwachten we van jou?
•

Je hebt minstens 5 jaar ervaring bij voorkeur zowel in project management als in brand
management in de retail

•
•

Je bent een teamplayer, maar je kan ook zelfstandig een project sturen met sterke verantwoordelijkheidszin
Je bent een geboren organisator en je bent perfectionistisch ingesteld met oog voor detail

•

Je communiceert vlot en assertief in het Nederlands en in het Frans

•

Je kan werken tegen harde deadlines en je kan je flexibel opstellen om deze te behalen

Plaats van tewerkstelling
•

Wommelgem

Wie zijn wij?
Charles is een Belgische bedrijf dat toonaangevend is in de voedingsindustrie.
Sinds 1935 produceren wij de (h)eerlijkste charcuterie, salades en bereide maaltijden.
Stuk voor stuk van ambachtelijke topkwaliteit.
Het resultaat van een passie voor smaak, doorgegeven van generatie op generatie.
Bij Charles zijn we generatiedenkers. Gezondheid, Dierenwelzijn en Milieu staan hoog op
onze agenda. Door duurzaam te ondernemen, zetten wij ons -dag in dag uit- in voor een
betere toekomst voor U & voor de volgende generaties.
Interesse?
Mail uw cv naar chantal.eeckman@charles.eu

