Marketing medewerker
Wat houdt de functie in?
•

•

Je zal mee instaan voor de perfecte uitvoering en implementatie van de marketing plannen, zowel
binnen B2C als B2B omgeving
Je helpt in de ontwikkeling van salespromoties en werkt nauw samen met sales om de juiste acties en
promoties te kunnen ontwikkelen
Je helpt mee om de naamsbekendheid van Charles te verhogen via acties, promoties, ATL campagne,
partnerships, enz
Je bent verantwoordelijk van A tot Z voor het organiseren van beurzen en events, vooral B2B
gericht
Je helpt mee met het ontwikkelen en implementeren van impactvolle online campagnes &
social media
Je bent verantwoordelijk voor de verpakkingen

•

Je analyseert de concurrentie in de verschillende markten

•

Je bent het aanspreekpunt voor externe partners zoals drukkers, agentschappen, standenbouwers…

•
•

•
•

Wat bieden we aan?
•
•
•

een voltijdse tewerkstelling in een dynamisch marketingteam
de mogelijkheid om te leren en te groeien in je functie
een aantrekkelijk verloningspakket in verhouding tot je ervaring & inzet

Wat verwachten we van jou?
•
•

Je beschikt over een hogere opleiding in een marketing/communicatie richting
Je hebt min. 5 jaar ervaring in een gelijkaardige marketingfunctie, bij voorkeur in een FMCG omgeving

•

Je bent drietalig NL/FR/ENG

•
•

Je bent een kei in projectmanagement & kan verschillende projecten tegelijkertijd en onder tijdsdruk
beheren
Je bent zowel mondeling als schriftelijk communicatief

•
•

Je bent een echte teamplayer en kan mensen motiveren in functie van je projecten.
MS Office kent weinig geheimen voor je

Plaats van tewerkstelling
•

Sint-Niklaas / 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

