Om ons marketing-team in Wetteren te versterken, zijn we op zoek naar een:

Interesses
Als digital marketeer zal je meewerken aan de online groei van onze merken en met jouw
digitale kennis til je hun online aanwezigheid naar een hoger niveau. Facebook, Linkedin en
Instagram kennen voor jou geen geheimen. Jij gaat creatief aan de slag met de verschillende
platformen en weet waar welke content te posten. Daarnaast weet je ook hoe je websites in
elkaar kan steken en hoe je online leads kan genereren. Van SEO, SEA tot social media,
remarketing en marketing automation: je hebt het allemaal in de vingers. We hebben
verschillende merken onder onze koepel waar je mee aan de slag gaat. Je kan dus rekenen
op veel afwisseling en verschillende uitdagingen!

Online marketing
Social media
Branding
CMS

Jouw dna
Je houdt ervan om merken online in de verf te zetten en te werken aan hun digitale identiteit.
Je houdt je kennis over de verschillende tools up to date en je kan perfect werken in een team
om samen onze merken te laten groeien. Je houdt van afwisseling en variatie en kan jouw
talenten inzetten voor verschillende doelgroepen. Online marketing en technologie zijn
helemaal jouw ding. Je weet perfect jouw skills in te zetten voor een marketing van diensten
en expertises.

Gedreven
Betrouwbaar
Flexibel
Pragmatisch

Studie
Je komt terecht in een marketing-team waarmee je nauw samenwerkt om campagnes tot
een goed einde te brengen. We voorzien een aangename werkplek in ons vernieuwde
kantoor te Wetteren waar je direct contact hebt met heel wat verschillende merken uit
ons bedrijf. Bovendien krijg je alle nodige tips en opleiding zodat je er nooit alleen voor
staat. En naast al dat harde werken, voorzien we ook heel wat plezier en ontspanning.
Ontdek al onze troeven hier.

(Digital) Marketing
Grafische & digitale media
Digital media manager

Locatie
Biezeweg 15a
9230 Wetteren

Wie zijn we?
De bedrijvengroep United Experts is een kennisnetwerk bestaande uit verschillende studie- &
adviesbureaus gericht op de industriële sector, de landbouwsector en alles daarrond. We
ondersteunen ondernemers bij hun administratie en geven hen advies om van hun bedrijf een
bloeiende zaak te maken. Als medewerker marketing & communicatie werk je zowel voor het bedrijf
United Experts, als voor de verschillende merken in onze groep. Meer informatie over onze merken
vind je op www.unitedexperts.be.

