Hart voor resultaat

VACATURE ONLINE MARKETING CONSULTANT
Consensio zoekt een digital native mét marketing inzichten om haar digitale zichtbaar te vergroten.
Consensio werkt met klanten rond de transformatie van hun strategische businessmodellen.
Bij de implementatie van deze businessmodellen werkt Consensio vanuit een businesscel met de klant aan de fysieke
(winkelconcept) en digitale implementatie. Hiervoor zoekt Consensio een consultant.
ONLINE AANWEZIGHEID

Je zorgt voor een sterke aanwezigheid op het web van klanten en dit via verschillende digitale kanalen (SEO, sociale media
(facebook, instagram, snapchat,…) e-mailmarketing,…). Je laat via deze weg de wereld met de specialiteiten en creativiteit van
klanten kennismaken en inspireert om meer te weten.
In je dagelijkse werking

✓ Zorg je voor content en beeld op de verschillende digitale kanalen.
✓ Werk je digitale campagnes uit en voer je deze ook uit.
✓ A
 nalyseer je de inspanningen en acties, volg je de resultaten op en neem je de ‘lessons-learned’ mee naar de volgende
campagne.
✓ Werk je nauw samen met de strategische consultants en de bedrijfsleiding.

JOUW PROFIEL

✓ Je hebt minimaal een 4-tal jaar ervaring in online marketing achter de rug.
✓ Je kan zelfstandig werken, planmatig en resultaatgericht en hebt een analytische geest.
✓ Ervaring in digitale marketing, lead generation campagnes en conversieoptimalisatie is een plus.
✓ J e bent flexibel, voelt je goed in een snel veranderende omgeving en kan anderen enthousiasmeren om mee te werken aan
deze veranderingen.
✓ S
 ocial Media Obsessed: Zelf schrijf je wel eens een blogartikel en ben je actief bezig met sociale media zoals LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat.
✓ J e gelooft in data-driven marketing. Je kan de juiste inzichten halen uit tools zoals Google Analytics om de marketingbeslissingen mee te ondersteunen.
✓ Je bent overtuigd dat de klant centraal staat en je streeft naar een uitstekende customer experience.
✓ Je wil graag werken in een groeiende en bloeiende kmo, lokaal sterk verankerd.

WAT WIJ BIEDEN

✓ Een boeiende job met veel autonomie en afwisseling, waarin je kan groeien.
✓ Een aantrekkelijk salaris.
✓ Een dynamische werkomgeving.

INTERESSE?

Stuur je C.V. en motivatiebrief naar vacature@consensio.be

