Caractère zoekt een allround marketeer die besmet is met het
reisvirus.

Wat houdt deze functie in?
•

•
•
•
•

•

Jij bent dé marketing- en communicatiespecialist van Caractère. Je doet dus
alles wat nodig is om Caractère in tekst en beeld aan de buitenwereld te
tonen. Offline en online natuurlijk.
Je kan goed overweg met zaakvoerders, want bij ons heb je er twee
waarmee je nauw samenwerkt. Elke dag eigenlijk.
Je smeedt plannen en voert ze ook uit natuurlijk. Marketingplannen,
communicatieplannen, contentplannen,… Noem maar op.
Jij bent ook onze content creator voor onze website, newsletter en
socialmediakanalen.
En alsof dat nog niet uitdagend genoeg is, ben je ook nog graag met
cijfertjes bezig. Want je volgt natuurlijk ook de resultaten van al je plannen en
acties op.
En last but not least… je werkt mee aan de mooiste catalogus uit de
reiswereld: de Caractère-catalogus!

Welke talenten heb je zoal nodig?
•

•
•
•
•
•
•

Je bent gewoon heel erg goed in marketing. Je weet er veel over, je wil er
nog veel meer over leren en je popelt om Caractère elke dag opnieuw in de
spotlights te zetten. Offline, online, het maakt voor jou allemaal niets uit. Met
andere woorden: marketing heeft geen geheimen voor je, of toch heel
weinig.
Je werkt alleen als marketeer dus je moet een beetje van alles kennen,
allround dus.
Je barst van de nieuwe ideeën en de goesting.
Je schrijft even goed als Dimitri Verhulst of Saskia de Coster, of toch bijna.
Je zingt, droomt, spreekt en schrijft in het Engels alsof je geboren bent in
Londen.
Je bent trotse drager van de reismicrobe en de mediterrane sfeer maakt je
blij.
Humor om je dagen extra te kruiden en je collega’s te laten lachen en een
beetje relativeringszin om de drukke momenten met plezier te doorstaan.

Wat geven wij je met plezier in de plaats?
•
•
•
•
•

Een ongelooflijk leuke job in een gezond bedrijf met een toffe sfeer en nog
toffere collega’s.
Je werkt in een hip kantoor met echte Nespresso-koffie en een eigen
parkeerplek.
Ruimte, niet alleen omdat wij in een groot kantoor werken maar ook om
ideeën te spuien en uit te werken en om jezelf te ontplooien.
Een salaris natuurlijk en je krijgt nog een paar extraatjes: maaltijdcheques, 12
ADV-dagen en je zit aan de bron om te reizen met Caractère.
Een internationale omgeving om in te werken, je leert Zuid-Europa kennen
alsof het je achtertuin is.

Klinkt deze job jou als muziek in de oren? Stuur dan jouw cv en een woordje uitleg
naar jobs@caractere.be.

