
CONTENT MARKETEER (M/V)

www.ava.be

Alles om je talent groot te maken
 

Om onze verdere groei te ondersteunen zoeken we voor onze marketing 
afdeling te Temse een:

 

 

Functieomschrijving

Je beschikt over een bachelor diploma marketing, communicatie of gelijkwaardig. 

Je hebt enkele jaren relevante ervaring opgedaan in een gelijkaardige functie. 

Je hebt sterke communicatieve vaardigheden en je blinkt uit in geschreven communicatie.

Je kan je vlot uitdrukken in het Frans.

Je bent creatief, hands-on en hebt een sterk inlevingsvermogen. 

Je bent grote fan van AVA en zijn assortimenten.

Je werkt graag samen met collega’ s en externen. 

Je kent de basis van de belangrijkste grafische programma’ s.

Je kan goed planmatig werken en hebt correcte analytische skills.

Je beschikt over een rijbewijs B.

We bieden:
Een boeiende, creatieve en uitdagende job in een financieel gezond groeibedrijf met leuke collega’ s . Een voltijds
contract en een interessante verlofregeling. Wij bieden je een afwisselende job met ruimte voor initatief die je 
op zelfstandige wijze kan uitoefenen en waarbij je kan rekenen op een marktconform salaris met een 
interessant pakket extralegale voordelen.

Interesse?
Stuur je motivatiebrief en CV per mail naar simonvanballenberghe@ava.be met als referentie ‘Content Marketeer’.

Profiel: creatieve marketeer met zowel een on- als offline focus

AVA papierwaren is een toonaangevende retailer van school- en 
bureelartikelen, decoratie- en horecamateriaal, seizoensartikelen,
feestversiering, tafelbekleding en zoveel meer. De 50 winkels en 
de horecaklanten over heel België en Luxemburg sturen we aan
vanuit ons hoofdkantoor te Temse, waar ook het productiecentrum
is gelegen.

Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de redactionele kalenders voor verschillende (online)
kanalen zoals de (nieuwe) AVA website, Pinterest, Facebook, Instagram,...

Al dan niet in samenwerking met collega’ s en externen ontwikkel je content voor deze diverse
kanalen die je tijdig publiceert.

Je bent de beheerder van de nieuwe website en zorgt dat deze steeds actueel staat. Je werkt hier-
voor in een gebruiksvriendelijk CMS systeem.

Je reageert op reacties via diverse kanalen en beantwoordt binnenkomende sponsoraanvragen.

Ook voor enkele offline dragers sta je mee in voor het bepalen van de inhoud en de coördinatie 
hiervan in nauwe samenwerking met een extern agentschap en de intern betrokken afdelingen.

Je bent mede verantwoordelijk voor de AVA beelden bank en de aanmaak van nieuwe beelden.

Je analyseert en rapporteert de resultaten van verschillende communicatie kanalen.

Je rapporteert aan de Marketing Manager.


