
 

Vacature: Marketing medewerker 

Voor de versterking van ons team en om onze werking in goede banen te leiden, is de Group 
Bontemps dringend op zoek naar een dynamische marketeer.  

Taakinhoud 

U bent het intern aanspreekpunt voor alles wat met marketing en communicatie te maken 
heeft. U bent de contactpersoon voor onze externe marketingpartners en bepaalt samen 
met hen de lijnen van onze marketingstrategie. 

U beheert, al dan niet met externe partijen, onze sociale media, u zorgt voor de opmaak van 
onze brochures en ander grafisch werk, u verstuurt nieuwsbrieven, u onderhoudt de 
websites van de verschillende bedrijven, u beheert advertentiebudgetten enzoverder. 

In overleg met de bestuurder stippelt u de marketingstrategieën en beleidslijnen uit in de lijn 
met de doelstellingen en evoluties binnen de groep. U zorgt eveneens voor de 
implementatie ervan. 

Jouw profiel  

• U hebt minstens een bachelordiploma of gelijkaardig door ervaring 

• U bent nederlandstalig en hebt een goede kennis van Frans en Engels 

• U hebt praktische kennis van de softwarepakketten (Word, Excel, Outlook, 

Powerpoint, Adobe Acrobat) 

• Je hebt een grote interesse in digitale marketing en sociale media 

• Je bent creatief en hebt een vlotte pen 

• Je bent klantgericht en kan perfect communiceren met de klanten 

• Je kan zelfstandig werken en neemt graag initiatief 

• Kennis van grafische programma’s (Photoshop, Illustrator, inDesign) is een pluspunt 

• Kennis van Wordpress is een pluspunt 

Wij bieden 

De Group Bontemps vormt de noemer van 4 dynamische KMO’s met solide grondvesten en 

een no-nonsens aanpak. Wij bieden u voltijdse werkzekerheid, een fantastisch 

resultaatsgericht team, ruimte voor overleg en initiatief en vooral kans tot meegroeien met 

de Group Bontemps.  

We bieden een veelzijdige, uitdagende functie waarbij u snel verantwoordelijkheid krijgt en 

kan nemen. 

Een aantrekkelijk salaris met extralegale voordelen aan marktconforme voorwaarden in 

functie van uw ervaring. 



Interesse?  

Is de bovenstaande omschrijving u op het lijf geschreven? 

Bezorg ons uw CV en motivatiebrief per mail op geoffrey.bontemps@vuren.be met vermelding 

van “marketingmedewerker”.  

Alle kandidaturen worden vertrouwelijk behandeld en beantwoord. 

Meer info over onze filosofie en Firma’s vindt u op: 

www.ifire.be   

www.vuren.be 

www.desloover.be 
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