SOCIAL MEDIA EXPERT - CONTENT CREATOR
Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Heb je zin in een afwisselende job met tal van marketingtaken, waarbij
je onder meer de visuele identiteit van ons merk vertaalt in leuke online concepten ? Weet je hoe je
boodschappen naar hun doelgroep kan vertalen in aantrekkelijke content? Dan is de familie van Albert
misschien naar jou op zoek!

We zijn een sterk groeiende onderneming met als doel de werking van onze +12 kantoren te vereenvoudigen en
ze op die manier verder te laten groeien! Een stijlvolle branding met onze kenmerkende huisstijl is wat het
verschil in de communicatie naar en de werking van onze kantoren en klanten maakt (wij noemen het liever
onze familieleden!)

Je kan rekenen op een gevarieerd takenpakket en leuke werksfeer binnen een klein maar hecht team!

Functie

●

Je staat in voor het maken van inspirerende content voor de ganse Albert groep en weet hoe onze
troeven in de kijker te plaatsen! Je waakt samen met de marketingmanager over het steeds
respecteren van onze huisstijl en de branding guidelines.

●

Je verdiept je in de huidige trends op de markt om kort op de bal te spelen. Je kan snel schakelen bij
wijzigende marktomstandigheden. Zelfs in stressvolle periodes blijf je erover waken dat onze kwaliteit
hoog blijft.

●

Je creëert de contentkalender, zorgt voor boeiende teksten, en plant deze zorgvuldig in (hiervoor
maken we gebruik van een gecentraliseerd platform wat jouw leven gemakkelijker maakt!), controleert
deze en volg de rapportage op de voet op om maand na maand voor de ultieme resultaten te gaan!

●

Videocreatie, reels, nieuwe kanalen opzetten - je gaat er volledig voor!

●

Je ondersteunt het marketingteam en werkt graag samen binnen een klein team. Je ondersteunt de
organisatie van evenementen, zorgt voor inspirerende teksten binnen alle communicatie in-extern en

rapporteert aan de marketingmanager. Je wordt tevens ook ondersteund door een grafisch ontwerper!

Profiel
●

Een eerste ervaring in een online marketingfunctie is zeker een plus! Je hebt vooral veel goesting om je
professioneel volledig uit te leven en verder te blijven groeien in het designgebeuren. Your happy vibe
is what we need!

●

Heb je een vlotte en creatieve pen die mensen overtuigt?

●

Kan je werken met Facebook Business Manager, Google Analytics en planning tools?

●

Je bent gemotiveerd, flexibel, kan zelfstandig en in teamverband werken

●

Je haalt energie uit hands-on taken maar denkt graag mee aan de groei.

●

Je wil geen anoniem nummer zijn in een grote structuur, maar functioneert op z’n best in een klein
maar hecht team met korte communicatielijnen.

●

Je houdt van veel lekkers (we hebben nogal een zwak voor zoetigheden☺) en geniet van gezellige
babbels op kantoor events.

Aanbod
●

Een afwisselende uitdagende functie binnen een groeiend trendy vastgoedbedrijf. Ons hoofdkantoor is
momenteel gelegen te Jabbeke maar je staat open voor een verhuis naar een state-of-the-art kantoor
in Sint-Denijs-Westrem (vlot bereikbaar) midden 2023!

●

Wij vinden het belangrijk dat je jezelf kunt zijn en er is meer dan voldoende ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling en creativiteit.

●

Een voltijdse job met een contract voor onbepaalde duur.

●

Extralegale voordelen.

Interesse?
Stuur dan snel je cv, motivatiebrief of video door naar stefanie.descheemaecker@albert.immo

