Flamingo, met hoofdvestiging in Geel, brengt al meer dan 45 jaar met toewijding en expertise diverse producten voor huisdieren
op de markt. Het assortiment omvat meer dan 8.500 artikelen op maat van elk huisdier: van innovatief speelgoed over leuke
accessoires tot heerlijke snacks. Deze benodigdheden worden ook geëxporteerd naar groothandels en winkelketens in meer dan
50 landen binnen en buiten Europa.

Om het merk Flamingo nog beter op de kaart te zetten zoeken we een enthousiaste collega:

Allround Marketeer
Als creatieve geest met zin voor organisatie en een sterke hands-on mentaliteit ben je verantwoordelijk voor de opstart van de
nieuwe marketingafdeling. Je optimaliseert en bouwt mee aan het e-verhaal (website) en je verzorgt de E-mailmarketing. Verder
bied je ondersteuning bij Social Media, nieuwsbrieven, infogidsen, POS-materiaal, persberichten en events. Je bent in het bezit
van een bachelordiploma in communicatie of marketing en hebt 3 à 4 jaar marketingervaring. Ervaring met digitale marketing
en met CMS-systemen is een plus. Je moedertaal is Nederlands, je hebt een goede kennis van het Engels en het Frans en gaat
flexibel, zelfstandig en pro-actief te werk.

Je takenpakket
o Je start de nieuwe afdeling marketing op naast de bestaande grafische afdeling
o Je bouwt mee aan het e-verhaal waaronder een nieuwe website met shop voor onze klanten
o Je verzorgt de E-mailmarketing
o Je optimaliseert (SEO/SEA) en analyseert (Google Analytics) de website
o Je biedt ondersteuning bij Sociale Media, nieuwsbrieven, infogidsen, POS-materiaal, persberichten en events

Jouw profiel
o Je bezit een bachelordiploma in communicatie of marketing en hebt een 3 à 4-tal jaar marketingervaring achter de rug
o Bij voorkeur heb je ook ervaring met digitale marketing en met CMS-systemen
o Moedertaal Nederlands, met goede kennis van Engels en Frans
o Sterke hands-on mentaliteit
o Voldoende flexibiliteit, zelfstandigheid en pro-activiteit

Ons aanbod
Bij Flamingo kan je rekenen op een vaste job in een dynamisch en groeiend bedrijf met internationale activiteiten. In ruil voor je
inzet ontvang je een aantrekkelijk salaris met extralegale voordelen.

Interesse?
Mail je motivatiebrief en cv vandaag nog naar vacatures@flamingo.be
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