How
can you
help us?
We’re on the look
for a kickass full-time
online marketeer!

Volg jij dagelijks de ontwikkelingen op gebied van online marketing? Je hebt alle online marketing technieken onder de
knie en je helpt graag onze klanten met hun internetstrategie. Kom dan ons enthousiast team versterken!

Jouw uitdaging

Onze verwachtingen

• Je werkt samen met de Digital Strategist digitale en 		
inbound marketing campagnes en strategieën uit.

• Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met SEO,
Google AdWords en Google Analytics en bent bereid
om je daar verder in te bekwamen en te certificeren.

• Je zorgt voor een perfecte vertaling van deze 			
strategie naar een online mediaplan en houdt hierbij
rekening met de doelstellingen van de klant, het 		
budget en de planning.
• Je beheert nauwgezet de campagnes in search, social
en andere media.
• Je schrijft content voor blogs, white papers en sites,
steeds met SEO in het achterhoofd.
• Je beheert diverse marketing automation systemen.
• Je helpt klanten met vragen rond campagnes, 			
doelstellingen enz...

• Ervaring met één of meerdere content management
systemen zoals Drupal of WordPress is een pluspunt.
• Je spreekt en schrijft vlot en correct Nederlands en
Engels en/of Frans.
• Je kan kwalitatieve en creatieve teksten schrijven voor
blogs, SEO-landingspagina’s en social media posts
• Je weet dat conversie, content en data de heilige
Drievuldigheid vormen van digital marketing
• Je weet wat Inbound Marketing is en wat HubSpot doet.

Jouw ideale profiel

Dit mag jij van ons verwachten

• Je hebt minstens 1-2 jaar relevante werkervaring in
digital marketing.

• Een aantrekkelijk verloningspakket met extra legale 		
voordelen.

• Je beschikt minstens over een bachelor diploma in
een marketing- of communicatierichting, bij voorkeur
met de focus op digitale marketing of multimedia.

• Wij bieden jou een inspirerende en creatieve 			
werkomgeving.

• Je bent gepassioneerd door nieuwe digitale
technologieën.
• Je hebt oog voor detail en bent leergierig.
• Je ben stressbestendig, zeer communicatief en
klantvriendelijk ingesteld.

• Persoonlijke ontwikkeling, een goede werksfeer,
veel plezier.
• en een stevige uitdaging bij een jong dynamisch 		
bedrijf met tal van mogelijkheden en ruimte voor
initiatief.

m33 helpt ondernemingen met ambitie om hun doelen te verwezenlijken
door middel van creatieve strategieën, ijzersterke branding en relevante digitale tools.

Stuur uw begeleidende brief en cv naar administratie@m33.be

