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: Social Media
Bedrijfsnaam: Phixion Creation
Uiterste sollicitatiedatum: 30/06/2019
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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Vacature Social Media
1. Je leert Phixion en zijn producten kennen. Op deze manier krijgt hij/zij inzichten in de
producten en zaken die we online willen laten zien.
2. Je zal de social media animeren (Linked-in, Facebook, Instagram) en een tijdslijn
opstellen met in te plannen zaken per seizoen:
•
•
•
•
•

Posten van content en advertising op Facebook, LinkedIn en Instagram (mogelijks
Twitter)
Sociale media campagnes bedenken en uitrollen voor de 3 divisies:
Festivals/Spektakels – Shopping – Exclusieve Kerstverlichting
Het ontwikkelen en beheren (monitoring / rapportages) van de Phixion social media
kanalen
Je bent en blijft op de hoogte van trends en ontwikkelingen rond marketing en
branding via sociale media en speelt in op actualiteiten
Ook geef je strategisch advies over de inzet van de Social Media kanalen voor zowel
het Brand als Commercieel

3. Wat kan jij ons bieden?
Je bent natuurlijk geboeid in sociale media en branding. Dankzij je vlotte pen en
communicatieve vaardigheden en je wil om te leren straal je enthousiasme uit! Dit ook
door ervaring in het schrijven en redigeren van (web)teksten en/of blogs.
Daarnaast ben en heb jij:
•
•
•
•
•
•
•

Interesse in de festival - shopping- en kerstsector
Affiniteit en interesse in communicatie via social media B-to-C en B-to-B
Minstens een afgeronde bachelor of gelijkwaardige kennis door ervaring
Sprekend en schrijvend in vloeiend Nederlands, Frans en Engels
Je bent ondernemend, creatief en dynamisch
Kwaliteitsgericht, klantgericht en gedreven
Proactief, zelfstandig, stressbestendig en kan goed samenwerken

4. Plaats van tewerkstelling:
• In overleg: meetings in Beerse, andere opdrachten thuis/kantoor.
Mocht u de geknipte jobstudent zijn, gelieve dan met ons contact op te nemen.
Kim Minsart

014/61.81.81

kim@phixion.be
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