BW T B ELG I U M NV ZO EK T:

Marketing assistant
(M/V/X)

A ANBOD
• Een autonome voltijdse functie (contract van onbepaalde duur) in een internationaal bedrijf
• Mogelijkheid om bij te dragen aan de naambekendheid van het BWT merk in België en Nederland
• Een moderne, vernieuwde werkomgeving
• Een intern opleidingstraject
• Een aantrekkelijk salaris en extralegale voordelen
• BWT is bereikbaar met het openbaar vervoer
UW TAKENPAKKET
• Het projectmanagement en de jaarplanning van beurzen, evenementen, recepties, bedrijfsbezoeken
en congressen in België en Nederland
• Contacten met leveranciers, standenbouwers en BWT-klanten
• Bijwonen van interne en externe briefings en hier verslag van maken
• De administratieve en praktische opvolging van het loyaliteitsprogramma van BWT
• De organisatie van opleidingen en workshops
• Het beheer van de marketingstock, m.a.w.: stockbeheer van publicitair materiaal, beursmateriaal en
documentatie
• Het beheer van de marketing inbox
• Het opstellen van Powerpoints voor intern en extern gebruik
• Creatieve direct mailings uitwerken in Indesign
• De vertaling van teksten
• Opstellen van enquêtes
• Interne communicatie met de salesteams
• Updaten van de CRM (beperkt)
• De opvolging van projectpublicaties: toestemmingen verkrijgen, cases laten schrijven, contacten
met fotografen
• Ondersteuning bij het schrijven van de contentplanning voor social media
• Ondersteuning bij de organisatie van wedstrijden
• Ondersteuning van de Marketing Manager
UW PROFIEL
• U heeft een diploma communicatie, marketing of gelijkwaardig door relevante werkervaring
• U beschikt over minstens 3 jaar relevante werkervaring en bent op zoek naar een internationale
werkgever
• Kennis van Microsoft office (outlook, Word, PowerPoint)
• Kennis van Photoshop en Indesign is een plus
• U beschikt over redactionele capaciteiten
• U kickt op deadlines
• U bent vlot tweetalig en heeft een goede kennis van het Engels
UW CONTACTPERSOON
Loubna Nahjari
Loubna.nahjari@bwt.be
+32 2 758 03 18

