
Kortrijk

Jobstudent(e) marketing/communicatie

Ben jij een student(e) marketing/communicatie en ben jij nog op zoek naar een leerrijke vakantiejob met veel 
variatie? Lees dan zeker verder!
 
Wie ben jij?

      Je bent momenteel bezig met een opleiding binnen het vakgebied marketing/communicatie (of hebt deze 
      opleiding net afgerond) of je bent gelijkwaardig door ervaring.
      Je weet van aanpakken en steekt graag de handen uit de mouwen.
      Je bent een echte teamplayer, maar kan ook perfect zelfstandig werken.
      Je beschikt over een kritische ingesteldheid en durft ideeën voor verbeteringen aan te geven.
      Je bent deze zomer minimaal 4 weken beschikbaar - de werkuren zijn bespreekbaar. 
 
Wat kan jij? 
      Je bent vertrouwd met sociale mediakanalen zoals Facebook, Instagram, LinkedIn, ...
      Je hebt een basiskennis van Adobe Photoshop of kan vlot werken met Canva. Kennis van andere 
      grafische programma’s is mooi meegenomen maar geen must.
      Je hebt een basiskennis van Frans om onze Franstalige website te onderhouden. 
 
Wat mag je doen?
      Je helpt met het onderhouden van de website (zowel NL als FR): banners op de homepage up-to-date 
      houden, beheer van het productassortiment, ... en optimaliseert de website.
      Je helpt met het onderhoud van onze sociale media kanalen. Ook mag je ideeën aanbrengen die we 
      kunnen gebruiken voor onze bestaande kanalen en ev. nieuwe kanalen (vb. TikTok).
      Je mag meewerken aan de maandelijkse marketingplanning en de tweewekelijkse meetingen.
      Je helpt mee met het organiseren van onze belevingsdagen.

Ons aanbod 
      Wij bieden jou een aantrekkelijke verloning aan op basis van je competenties.
      Je wordt intensief begeleid waardoor je heel wat relevante praktijkervaring kan opbouwen.
      Je komt terecht in een groeiend bedrijf dat vlot bereikbaar is met het openbaar vervoer.
      Op de werkvloer heerst er een hechte sfeer. Zo is er op vrijdagavond een (vrijblijvende) drink met de 
      collega’s en kan er gepoold of gedart worden.
      Aanvullend kan je bij ons ook stage lopen.

 
 
 

>> Interesse? Stuur een mail met je cv en motivatie naar katrien@elektrotaelman.be.


