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: Marketingmedewerker
Bedrijfsnaam: Pixii - Kennisplatform
Energieneutraal Bouwen
Uiterste sollicitatiedatum: 31/08/19
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

X
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Pixii - Kennisplatform Energieneutraal Bouwen zoekt marketingmedewerker
Pixii - Kennisplatform Energieneutraal Bouwen is al 17 jaar voortrekker in de wereld van energiezuinig bouwen. Wil jij
ons Kennisplatform mee helpen groeien en Pixii vertegenwoordigen bij onze leden? Zet je daar ook graag sociale
media voor in? En ben je er net als ons van overtuigd dat sterke inhoud het verschil maakt? Kan je bovendien je
creatief ei kwijt in de opmaak van nieuwsbrieven en flyers?
Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een voltijdse marketingmedewerker met ook grafisch talent. Werk je
liever 4/5 of 3/5? Geen probleem, zolang je maar veel goesting hebt! Je vat de koe bij de horens en kan vlot met de
computer overweg? Prima, je zit nog steeds op het goede spoor.
We hebben geen specifieke diplomavereisten, zolang je maar veel zin hebt in onderstaand takenpakket.

Waar zet jij mee je schouders onder?
•
•
•
•
•
•
•

Je volgt de acties uit het Ledenwervingsplan mee op
Je prospecteert voor sponsoring en lidmaatschappen: vooral via mail, sociale media en telefoon, maar af en
toe ook tijdens evenementen. Je volgt dit zelfstandig en resultaatsgericht op
Voor nieuwe leden maak je administratief alles in orde: je maakt nieuwe bedrijfsfiches aan op de website,
managet de contacten via ons crm-systeem, …
Je maakt de sponsorcontracten op en zorgt voor een kwaliteitsvolle uitvoering ervan
Je kan handig overweg met Adobe Indesign: een stijlvolle banner of brochure maken, dat is voor jou geen
probleem
Je maakt de nieuwsbrieven op via Mailchimp
Afhankelijk van de lopende projecten ondersteun je het communicatieteam bij uiteenlopende taken

Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diploma is niet vereist, maar wel enige ervaring in een kleine organisatie of bedrijf
Je bent niet vies van een commercieel praatje, integendeel! Je gelooft in onze organisatie en helpt graag
andere bedrijven en organisaties om hun bedrijf, producten, events… in de picture te plaatsen
Ervaring met ledenwerving is een pluspunt, maar geen vereiste
Ook affiniteit met de brede bouwsector is een pluspunt, maar geen vereiste
Heb je zelf ideeën om leden te werven? Perfect. Wie graag de koe bij de horens vat en proactief werkt, is bij
ons aan het juiste adres!
Je weet hoe je sociale mediakanalen kan inzetten om te prospecteren en onze diensten en kennis te
promoten
Je bent handig met de computer en werkt vlot met Adobe Indesign: een banner, nieuwsbrief of flyer
opmaken? Dat neem je er graag bij
Routinetaken voer je nauwkeurig en foutloos uit
Je werkt zelfstandig, evenwel met ondersteuning van het communicatieteam

Wat krijg je?
Een contract van bepaalde duur (tot en met 31 december, verlenging is mogelijk). Een competitieve verloning,
extralegale voordelen (openbaar vervoer en maaltijdcheques) en flexibele werkomstandigheden. Een goede
bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Je werkt in een dynamische kleine groep van toffe collega’s. Tijdens je
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loopbaan kom je in contact met heel wat vooruitstrevende bedrijven en organisaties.

Interesse?

Bezorg spoedig je curriculum vitae en motivatiebrief via info@pixii.be, ter attentie van An Demaegd, verantwoordelijke Personeel
en Financiën
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