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Functie

Dankzij jou vinden mensen met visuele, lees-, schrijf- of leerproblemen hun weg naar een oplossing! Als
digitale marketeer zorg jij er namelijk voor dat de producten in the picture worden gezet bij de juiste
doelgroep. Sensotec is Belgische marktleider op het vlak van hulpmiddelen voor mensen met een visuele
beperking & lees- of leerproblemen.
Je komt terecht als een derde lid in het marketingteam. Onder hun vleugels kun jij jouw skills verder
ontplooien en ga jij samen volgende taken op jou nemen:

Je verzorgt alle Franstalige communicatie gaande van email campagnes over social media posts tot
productfiches, flyers & brochures.

Je staat mee in voor het Franstalige luik van de websites & webshops van zowel sensotec.be alsook
www.dyslexie.be . Als project van 2021 staat een volledige herwerking van de Sensotec website op de
planning.

De bijhorende social mediakanalen worden ook door jou geactualiseerd: Facebook, Instagram, Instagram
Reels, YouTube, TikTok, … .

Je neemt initiatief om de Franstalige markten te verkennen, in beeld te brengen en voorstellen te doen naar
marketingaanpak toe.



Jouw profiel

Je hebt een hoger diploma Marketing en/of ervaring, voornamelijk gericht op digitale marketing.

Je spreekt & schrijft Frans op moedertaalniveau. Idealiter heb jij ook goede kennis Nederlands en Engels.

Jij bent sterk in het schrijven waarbij je telkens een bepaalde doelgroep beoogt.

Jij bent enorm geïnteresseerd en goed op de hoogte van de laatste marketingtrends, zeker op digitaal vlak.

Een interesse met de producten & de doelgroepen is een evidentie – relevante ervaring of link is een sterke
sollicitatietroef.

Je hebt een vlotte pen en een creatieve geest maar houdt hierbij steeds de deadlines in de gaten. In die zin
stel jij jou ook flexibel op zodat je de deadlines haalt.

Je hebt goede kennis van social media en digitale marketing.

Kennis van het opstellen van mediacampagnes en grafische programma’s is een sterke plus.

Zelf toffe promofilmpjes kunnen maken is ook een sterk pluspunt.

Wat bieden wij?

Je komt terecht in een onderneming met sterke maatschappelijke relevantie waarbij de medewerkers één
sterke familie vormen, met een warme maar ook professionele sfeer.
Je mag rekenen op een toffe, interessante en gevarieerde job met ruimte voor eigen inbreng & creativiteit.
Deze functie kun je full time of in 4/5 uitoefenen. Het loon is bespreekbaar naargelang jouw ervaring & kennis.

Jobgerelateerde competenties

Informatie binnen een domein behandelen: Dagelijks leven
Informatie (artikels, nieuwsberichten, ...) opstellen, vormgeven en doorgeven voor correctie, druk en
verspreiding
Kopij herlezen, reviseren of corrigeren
Informatie, berichten of teksten vertalen
Lay-out opmaken Intro's, (tussen)titels en legenda opstellen

Sociale media-toepassingen inzetten in professionele processen

Is deze job iets voor jou? Laat deze kans dan niet voorbijgaan en solliciteer vandaag nog!


