
Intermat nv werft aan:
(DIGITAL) MARKETEER / WEBMASTER

Intermat nv is een groeiend bedrijf met 5 vestigingen in België . Wij zijn sterk in het verkopen en 
verhuren van aannemersmaterieel, bouwmachines, steigers en werfuitrusting. Wij zijn op zoek naar een 

marketingverantwoordelijke voor zowel onze on- als offline activiteiten.

VERKOOP
VERHUUR
SERVICE

PROFIEL

JOBOMSCHRIJVING

WIJ BIEDEN

Intermat nv, Nijverheidsstraat 49, 8670 Meulebeke - Ook in Eeklo, Gistel, Erembodegem en Herselt

info@intermat.be - www.intermat.be

 − U heeft een Bachelor- of Master diploma.
 − U heeft minstens 2 jaar relevante werkervaring.
 − U bent gebeten door het digitale, u bent m.a.w. vlot vertrouwd met begrippen als website 

usability en conversiepercentage, en kan vlot overweg met tools als Google Analytics.
 − U bent grafisch onderlegd en kan vlot overweg met Adobe Photoshop en Indesign.
 − U heeft ervaring met Facebook -en Google Advertising.
 − U bent gedreven, creatief en neemt initiatief.

 − U bent verantwoordelijk voor onze website/webshop.
 − U overziet alle inkomende online bestellingen en staat klaar voor vragen van klanten.
 − U optimaliseert onze webshop verder door o.a. het verrijken van de content.
 − U zet campagnes op van idee tot uitwerking, zowel op vlak van content als van  

cross-media ontwerp (online banners en webpagina’s, Facebook advertising, SEA,  
E-mail, print en advertenties).

 − U helpt mee aan het marketingplan en het bepalen van het marketingbudget.
 − U volgt de resultaten van de communicatiecampagnes en promotieacties op.
 − U werkt samen de salesafdeling om maandelijks promoties te bedenken.
 − U staat in het voor het ontwerp van onze verschillende actiefolders.

 − Een sterk gevarieerde job met verantwoordelijkheid.
 − U komt terecht in een gezond en stabiel bedrijf.
 − Een competitief salarispakket afhankelijk van je competenties en profiel.
 − Extralegale voordelen

Bent u geïnteresseerd in bovenstaande vacature, 
gelieve uw C.V. door te mailen naar tom.v@intermat.be

totaalaanbod op uw bouwwerf, met service

totaalaanbod op uw bouwwerf, met service


