Om ‘De Heerlijckyt van Elsmeren’ nog meer in de wereld te zetten, zoeken wij:

Medewerker Marketing & Communicatie
(50%)
De Heerlijckyt is een inspirerende plek voor meerdaagse verblijven. Tot onze klanten rekenen we
niet alleen bedrijven en organisaties, maar ook trainers, opleidingsorganisaties en vzw’s die we op
de beste manier ondersteunen om hun vergadering, teambuilding of opleiding nog krachtiger te
maken.
Ook particulieren kunnen op de Heerlijckyt terecht als deelnemer aan één van onze opleidingen
of ontmoetingsmomenten. Daarnaast is de Heerlijckyt ook te huur voor grote of kleine feesten,
of voor week- of weekendverblijven met vrienden of familie.
Kortom, de 8 sfeervolle zalen, 80 heerlijcke bedden, lekker gezonde keuken, het hartelijk team en
de 23ha natuur maken samen de meest krachtige ontmoetings-en ontwikkelomgeving voor
groepen.
Als medewerker marketing en communicatie sta je in voor de verdere ontplooiing en uitvoering
van het communicatie- en marketingbeleid van de Heerlicjkyt. Je coördineert de externe
communicatie en werkt hierbij nauw samen met de coördinator leren & ontwikkelen, de horecacoördinator, en de andere medewerkers.
Taken:


Opvolgen en up to date houden van de diverse social media-kanalen en de website



Foto-databank beheren en aanvullen met (zelfgemaakte) beelden.



Onderhoud contacten-database.



Opmaak en versturen van nieuwsbrieven



Ondersteuning sales door het uitrollen van marketing campagnes



Ondersteuning in de programmatie van het leeraanbod



Administratieve ondersteuning voor het programma van de Heerlijckhyt



Opzetten (bedenken) & uitvoeren van marketing acties mbt het trainingsaanbod



De combinatie van training & opleiding en marketing is voor jou ideaal.



Kwaliteitsvol communiceren is vanzelfsprekend voor jou.

Profiel:



Je bent empatisch en kan schrijven met gevoel.



Praktisch en probleemoplossend denkend en handelend is vanzelfsprekend voor jou.



Je bent administratief vlot en sterk, maar hebt ook creatief en grafisch inzicht.



Je hebt oog voor detail.



Je bent perfect Nederlandstalig



Je beschikt over een goede kennis van Word, Excel, Mailchimp, Outlook en CMS.
Kennis van Photoshop is een pluspunt. Basiskennis SEO, SEA en google analytics is
gewenst.



Je werkt planmatig en nauwgezet.



Je hebt een passie voor leren en ontwikkelen, dit binnen een horecacontext en
goesting om mee het verhaal van de Heerlijckyt te schrjven



Je bent vertrouwd met de bedrijfswereld en hebt interesse in learning & development.



Je hebt bij voorkeur een bachelor diploma of gelijkwaardig door ervaring.

Wij bieden
Een bijzondere en uitdagende functie op een bijzondere plek. Een halftijds bediendencontract van
onbepaalde duur. Verloning in functie van je ervaring en competenties en in overeenstemming
met pc 302. Extralegale voordelen voorzien.
Interesse?
Mail je cv met motivatiebrief vandaag nog naar recrutering@metsense.be
Meer informatie over de Heerlijckyt van Elsmeren u vinden op www.Heerlijckyt.org

