VERKOPER /
Social media & communicatie assistent
Ninove en Gent

Als vliegend verkoper/social media assistent ondersteun je een groeiend omzetcijfer in 2 van de filialen
door de directe verkoop aan (ver)bouwers. Daarnaast pas je je commerciele kennis en voeling met de klant ook
toe in de B2B en B2C communicatie van het bedrijf. Denk aan Facebook, instagram, vlogs en blogs...
Ben jij zowel online als offline vlot in de omgang en in voor een gevarieerde werkweek? Dan ben jij de
persoon voor de job! (Ninove en Gent)

  

JOBINHOUD
VERKOOP
• Directe begeleiding van (ver)bouwers naar de juiste aankoop van keramische tegels of natuursteen
• Telefoonverkeer en opvolging van klanten
COMMUNICATIE
• Social media beheren: Facebook, Youtube, Instagram, Pinterest...
• Aanpassen van content op de website, apps en intern. Daarbij waak je steeds over de ‘tone of voice’
van de bedrijfscommunicatie en volg je de huisstijl.
• Ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van beeldmateriaal (foto-video) dat gebruikt zal worden
voor marketing- ,en communicatiedoeleinden
• Opvolgen en planning van samenwerking met de diverse externe partners (drukkerijen, marketingen communicatiebureaus, leveranciers...)
• Alles gebeurt steeds in samenspraak met de Marketing manager

   

  

PROFIEL:
• Bachelor denk- en doeniveau
• Commercieel talent
• Vlot converseren in het Nederlands en het Frans
• Kennis van SEO/SEA, Google Analytics, CMS en soortgenoten is een plus
• Interesse voor online marketing is een must!
• Je werkt gestructureerd en bent communicatief sterk, creatief en een teamplayer

  

WIJ BIEDEN
• Gevarieerde job met een vast contract
• 38u/week met inbegrip van zaterdag (deeltijds mogelijk)
• Actieve en inspirerende omgeving
• Werkzekerheid én doorgroeimogelijkheden in een professioneel georganiseerde KMO
• Competitief loon met extra legale voordelen
• Korte communicatielijnen met zaakvoerder, inzet wordt opgemerkt,..
• Aangenaam team van een 30-tal collega’s
• Stimulerende incentives, opleiding, vitaliteitsplan (fruitmand, “uitwisselingsmedewerker”, ..)
Solliciteer nu: t.a.v. Gina - gina@veronove.be - 054 33 10 89 - Iedereen krijgt antwoord !

