VACATURE

Digitale marketeer

Zuiderhuis, Noorderhuis en Bunkhouse zijn drie avontuurlijke reisorganisaties met
focus op intense natuurbeleving. Dat doen we elk op onze eigen manier, maar steeds met
dezelfde waarden indachtig: kleinschalig, met respect voor natuur en lokale bevolking en
met een doorgedreven terreinkennis. Ondanks onze eigen, specifieke bestemmingen en
reisformules werken we achter de schermen intens samen en blijven we als reisfamilie op
een duurzame manier verder groeien.

Functieomschrijving
Om de Zuiderhuisfamilie te versterken en de brand Bunkhouse (groepsreizen voor 20’ers en 30’ers) verder uit te bouwen,
zijn we op zoek naar een ervaren digitale marketeer. Samen met de marketeers van Zuiderhuis en Noorderhuis bouw je
een complementair marketingteam uit, elk met zijn eigen competenties en vaardigheden.
Je tekent over de verschillende brands heen samen een duurzame en toekomstgerichte marketingstrategie uit, steeds
volgens de identiteit en specifieke noden van elke brand. Je maakt samen de marketingplannen op en overlegt met
de productie- en salesteams om de juiste content op het juiste moment bij de juiste mensen te krijgen. Google Ads,
Analytics, Search Console en social advertising kennen geen geheimen voor je en je weet met slimme targeting onze
identiteit uit te dragen en naamsbekendheid te vergroten.
Naast het strategische luik werk je heel concreet aan de brand Bunkhouse, onze groepsreizen voor jongeren tussen 20
en 39 jaar oud. Samen met het marketingteam stel je op korte termijn een strategie op om de naamsbekendheid te
vergroten en je vertaalt die strategie concreet via de verschillende kanalen en tools binnen je bereik, zowel online als
offline. Dat gaat van heel gerichte targeting online tot het organiseren van events en infosessies.

Wat verwachten wij van jou?
Je beschikt over een Bachelor- of Masterdiploma
Je hebt relevante ervaring in een gelijkaardige functie
Je bent strategisch sterk, analytisch en ziet steeds het totaalplaatje
Je werkt goed samen in teamverband en communiceert vrij en open
Je bent assertief, hebt voeling met reizen en durft al eens out-of-the-box ideeën aan te brengen
Je hebt een hands-on mentaliteit en ziet werk waar werk is

Wat mag jij van ons verwachten?
Een correcte verloning in lijn met functie en ervaring
Ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling
Flexibele werkomstandigheden, zowel thuis als op kantoor in Gent of Antwerpen
Aangename kantoorsfeer in Gent en Antwerpen, met (bijna) wekelijkse aperitiefjes
Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Stuur een mailtje met jouw motivatiebrief en CV naar
filip.jennen@zuiderhuis.be en wij nodigen je uit voor een verkennend gesprek!

