SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel: Marketing Officer
Bedrijfsnaam: Tarkett
Uiterste sollicitatiedatum: 31/08/2021
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk
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Je staat er misschien niet bij stil, maar waar je ook binnengaat, je komt overal in contact met vloerbekleding.
Word ook jij enthousiast van mooie vloeren? En dan nog meer van vloeren die bijdragen aan een beter
leefmilieu, ontworpen voor een beter welzijn?
Wat ga je doen?
Je werkt vanuit een klein dynamisch team te Dendermonde in een internationale omgeving. Lokaal met het
volledige customer service-, externe sales- en marketingteam. Internationaal met de Nederlandse collega’s
en de collega’s op de hoofdzetel te Parijs. In deze rol rapporteer je aan de Marketing Manager en werk je
samen met ervaren Benelux Marketing Officers als directe collega.
Als Marketing Officer ben je verantwoordelijk voor het Health Care, Aged Care & Sport Indoor segment.
Daarnaast ondersteun je het Education segment en onze Sustainability initiatieven. Binnen jouw segmenten
sta je in voor het beheer (lanceren, communiceren en rapporteren) van de daaraan gelinkte producten als
vinyl, linoleum en indoor sportvloeren.
Digital Marketing is een belangrijk deel van het dagelijks werk. Je bent daarom goed op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen op dit vlak, begrijpt wat SEO, SEA, lead management en lead nurturing inhoudt én past
je communicatie aan op de fase van de customer journey van de klant.
Bovendien ben je lokaal verantwoordelijk voor het beheer van onze social media-kanalen. Je begrijpt dan ook
het belang van social media en weet hoe hiermee om te gaan.
Je onderhoudt en denkt marketing tools en communicatie uit voor architecten & designers, eindklanten,
aannemers en plaatsingsbedrijven: kortom alle mogelijke B2B-actoren binnen ons verkoopproces. Je woont
geregeld meetings bij waarbij je jouw segment duidelijk weet te presenteren aan jouw stakeholders.
Ten slotte organiseer je voor jouw klanten ook evenementen, beurzen en opendeurdagen.
Jouw profiel:
Voor deze functie zoeken wij een enthousiaste en positief ingestelde bachelor of master in marketing of
communicatie. Je staat aan het begin van je carrière of hebt al enige ervaring met de ambitie om persoonlijk
te groeien.
Je bent een commercieel gedreven en hands-on marketingtalent met uitstekende communicatieve en
relationele vaardigheden. We zoeken iemand die zeer georganiseerd, gestructureerd en zelfstandig kan
werken. Iemand die goed prioriteiten kan inschatten en deze flexibel kan afwerken. Het is ook belangrijk om
een goede collegiale teamspirit te hebben en open te staan voor teambuildingsactiviteiten.
Word, Excel en PowerPoint vormen geen geheim voor jou. Een basiskennis van e-mailprogramma’s en CMSsystemen is een plus, net zoals kennis van Photoshop en InDesign een meerwaarde is. Bovendien zit het in
jouw bloed om nieuwe systemen te ontdekken en te leren kennen.
Je bent Nederlandstalig of Franstalig en hebt een zeer goede kennis van de andere landstaal en van het Engels.
De lokale collega’s zijn allemaal Nederlandstalig. Communiceren naar onze klanten doen wij in beide
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landstalen. Internationaal communiceren wij dan weer in het Engels met onze hoofdzetel en met de andere
Europese verkoopfilialen.
Wat bieden wij?
Bij Tarkett investeren we in jou. Wij bieden jou een uitdagende rol bij een topspeler in de markt. Bij ons krijg
je voldoende mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. Dit doen we door een combinatie van ‘training on
the job’ door collega’s en, waar nodig, externe trainingen. We vinden het belangrijk dat jij je professioneel
kunt ontwikkelen.
We bieden je daarnaast ook een competitieve verloning in functie van jouw kennis en ervaring. Deze bestaat
uit een vast salaris en allerlei extralegale voordelen (groepsverzekering, hospitalisatieverzekering,
maaltijdcheques, laptop, smartphone, etc.). Verder heb je maar liefst 15 extra vakantiedagen en krijg je van
ons de mogelijkheid om van thuis uit te werken, ook wanneer het niet moet van de overheid.
Solliciteren op deze functie?
Ben jij op zoek naar een uitdagende werkervaring? Herken jij jezelf in bovengeschetst profiel? Aarzel dan niet
en
stel
je
kandidaat
via
onze
jobsite:
https://tarkett.wd3.myworkdayjobs.com/nlNL/Tarkett_Careers/job/Belgium-Dendermonde-Oost-Vlaanderen/Marketing-Officer_R2021060103
Wil je eerst meer informatie over de rol of heb je vragen? Bel gerust even met Benjamin Van Rompaey,
Marketing Manager Belux, op 0473/92 15 66.
We kijken ernaar uit om kennis met jou te maken!
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