Samen met 3.000 collega’s en 80.000 militanten werkt het ACV elke dag aan de belangen van 1,6
miljoen leden. Door hun belangen te behartigen op het gebied van werk, inkomen en werkloosheid.
Door persoonlijke service. Door goede cao’s af te sluiten. Door te werken aan rechtvaardige en faire
oplossingen voor de problemen van alledag. In overleg als het kan, in actie als het moet.
Om onze syndicale werking verder uit te bouwen zoeken we op het ACV-Nationaal Secretariaat
(Brussel) een:

Medewerker (m/v) Digitale marketing en data-analist
OPDRACHT
Het uitvoeren van strategisch- en
beleidsvoorbereidend werk, en dit op basis
van:
• Analyses over de website en de sociale
media kanalen (strategie , inhoudelijk,
tools, procedures, ondersteuning, …);

• Gebruik en inzet van rapporteringstools
zoals Google Analytics en
facebookstatistieken,…;
• Analyse van
mailings/nieuwsbrieven/formulieren
tool/pushmails, adverteren, …

Die analyses, cijfers, ervaringen, … samenleggen, interpreteren en gebruiken om voorstellen te doen
en prioriteiten te bepalen. Om zo de communicatie te verbeteren op de verschillende digitale kanalen
die we ter beschikking hebben, dit in directe samenwerking en onder leiding van 2 webredacteurs (NL
en FR).
Daarnaast vormt het opzetten/ondersteunen van advertentiecampagnes op de sociale media een
belangrijke opdracht.
PROFIEL
• Bachelor communicatie of marketing;
• Zeer goede kennis van beide landstalen
NL en FR;
• Digitale communicatiemogelijkheden en
–kanalen zoals SEO, Adwords, sociale
media advertenties, Facebook Business
Manager, mobiele toepassingen, emailmarketing, remarketing … kennen voor
jou geen geheimen;
• Je hebt een goede kennis van Google
Analytics, idealiter heb je het certificaat;

• ‘Meten is weten’ is je motto: je kan data
interpreteren én vertalen naar de
praktijk;
• Je kan bogen op eerdere succesvolle
projecten in een vorige functie of
opdracht;
• Je bent een groepsspeler maar kan ook
zelfstandig je opdracht uitvoeren;
• Je bent stressbestendig, flexibel, proactief en kan werken met deadlines;
• Aansluiten bij de waarden van het ACV
is een aanwervingsvoorwaarde.

GEÏNTERESSEERD?
Surf naar www.acv-online/vacatures of contacteer ons voor meer informatie. Je kan
solliciteren tot uiterlijk 04/04/2019 bij Jo Eelen, t.a.v. HR-dienst, Tel. 02 244 32 00,
liefst via e-mail: vacatures@acv-csc.be.

ONS AANBOD
• Voltijds contract van onbepaalde duur;
• Een uitdagende job in een krachtige
leeromgeving;
• Een aantrekkelijk loon met
doorgroeimogelijkheden,
tweetaligheidspremie;
• Extralegale voordelen:
groepsverzekering,

hospitalisatieverzekering,
maaltijdcheques,…;
• Na de inwerkperiode is er mogelijkheid
tot afstandswerken (telewerken of
satellietwerken vanop een ACV-locatie
dicht bij huis).

Het ACV streeft naar gelijke kansen met respect voor diversiteit en een goed evenwicht tussen mannen
en vrouwen, verschillende leeftijden en culturele achtergrond. Daarom nodigen we eenieder uit om
zich kandidaat te stellen voor deze vacature.

GEÏNTERESSEERD?
Surf naar www.acv-online/vacatures of contacteer ons voor meer informatie. Je kan
solliciteren tot uiterlijk 04/04/2019 bij Jo Eelen, t.a.v. HR-dienst, Tel. 02 244 32 00,
liefst via e-mail: vacatures@acv-csc.be.

