
VACATURE: Digital Marketing specialist met vlotte pen

Je komt terecht in een groep van bedrijven die werkzaam zijn in de event-, marketing-, viscom-,  

Horeca-, en interieurwereld. Onze activiteiten gaan van conceptueel en technisch uitdenken  

van projecten, over productie in onze eigen atelier, tot plaatsing bij de klant. Alles doen we  

met dezelfde ambitie: De beste en meest gekende worden in wat we doen! 

Om deze ambitie te realiseren zijn we op zoek naar iemand die onze digitale aanwezigheid kan  

versterken om ook via deze weg onze expertise uit te stralen naar onze klanten.

Je bent een...

 • Digital marketing specialist: SEO, SEA, social media advertising, jij switcht van de ene  

  tactiek naar de andere. Die je in staat stelt om onze doelstellingen om te zetten in resultaten.

 •   Een sociaal beestje: LinkedIn, Facebook, Instagram, Youtube, Reddit, TikTok,…  

  Je weet hoe deze kanalen werken en kan voor de nodige conversie zorgen.

 •    Plantrekker: je werkt hands-on, heel actie gericht, kortom you walk the talk.

 •    Teamspeler: je werkt gepassioneerd je plan uit maar stemt steeds af met het management  

  en je collega’s, want ‘teamwork makes the dream work’.

 •    Creatieveling: je weet dat je met copy en marketing automation zeer creatief kan zijn en  

  dat een slimme aanpak het verschil kan maken.

 •    Communicator: je hebt een vlotte babbel en kan zowel voor digital dummies als voor  

  experten het belang van jouw keuzes uitleggen.

 •    Data lover: je hebt een analytisch brein en jongleert met cijfers over ppc, ctr, quality scores,  

  ad ranks, …...

Je takenpakket…

 √  Je (her)schrijft en/of optimaliseert de copy van onze websites en social media.  

  Dit alles volgens de regels van de kunst inzake SEO en link building.

 √  Je helpt ons om fancy nieuwe websites te ontwikkelen en onderhouden. 

 √  Je creëert landingspagina’s met een duidelijke call to action dewelke we inzetten in  

  onze online marketing. 

 √  Je zorgt ervoor dat klanten hun weg vinden naar onze websites. Dit gaat bv. via betaalde  

  advertenties in zoekmachines (SEA) of op social media, maar ook via organic search  

  (SEO) of e-mail marketing.

 √  Je maakt visuals, en berichten voor onze social media en beheert deze.

 √  Je beheert de maandelijkse advertentie budgetten en doet er alles aan om de ROI   

  hiervan te maximaliseren.

 √  Kortom, dankzij jou kennis en expertise genereren we kwalitatieve leads via  

  onze websites en social media kanalen.

EVENT ACCOMMODATION | PROMO VEHICLES
MARKETING SUPPORT



Sta je te springen om met ons samen te werken?  
Solliciteer dan nu en mail je CV met motivatiebrief naar thomas@pentagon.group 
Nog extra vragen? Stel ze gerust via email of telefoon: 0474/94 19 86

Pentagon - Event Solutions BVBA
SEE our playground: www.pentagon.group

FOLLOW us on www.facebook.com/Pentagonevent

Plug n’ Play | Building Brand and Advertising Installations
SEE our playground: www.plugnplay.be

FOLLOW us on www.facebook.com/plugnplayconnect

isocraft | 3D CUTTING & COATING
SEE our playground: www.isocraft.be

FOLLOW us on www.facebook.com/isocraft.be

Jouw troeven…

 • Je hebt een (bachelor)diploma in een communicatie- en/of marketing richting, aangevuld  

  met specialisaties in digitale marketing via gevolgde opleidingen of via aantoonbare 

  werkervaring. 

 • Idealiter heb je al 2 jaar werkervaring binnen digital marketing.

 • Je bent een expert in één van volgende domeinen, maar bent vertrouwd met alle: SEO, SEA,  

  Social media planning en advertising, e-mailmarketing, A/B-testing en conversie- 

  optimalisatie.

 • Je hebt een zeer goede kennis van SEO principes bij het schrijven van teksten.

 • Je bent een krak in foutloos schrijven en hebt een vlotte pen.

 • Je bent sterk in tools als Google Analytics, Search Console en Keyword Planner.

 • Onze Social Media beheer je via planningstools en content kalenders.

 • Als je daarnaast nog overweg kan met een grafische programma als Photoshop of Illustrator,  

  heb je sowieso een streepje voor. 

 • Talen: je beheerst het Nederlands als moedertaal, je hebt daarnaast een goede basiskennis  

  van het Engels en Frans.

 • Persoonlijkheid: je bent enthousiast, zelfstandig en stressbestendig. Daarnaast zijn  

  proactiviteit, stiptheid en verantwoordelijkheidszin kwaliteiten die jou typeren.

Wij bieden…

 √ Een pioniersrol op vlak van digitale marketing binnen onze organisatie.

 √ Veel vrijheid om de functie in te vullen hoe jij dat wil, zolang je maar resultaat haalt. 

 √ Een contract van onbepaalde duur.

 √ een competitief loon in functie van je ervaring, aangevuld met extralegale voordelen.

 √ Een flexibel uurrooster in functie van je persoonlijke situatie.

 √ Je komt terecht in een jong en dynamisch team met veel ruimte voor eigen inbreng  

  en een vlakke management structuur.


