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DIGITAL MARKETEER
BEDRIJFSPRESENTATIE
Hydro Building Systems is één van de voornaamste leveranciers van aluminium raam-, deur- en
vliesgevelsystemen in Europa. Via de merken Sapa en WICONA wordt in de Benelux-markt gestreefd
naar het bieden van concrete meerwaarde voor architecten, raamfabrikanten, gevelbouwers, aannemers
en andere bouwbeslissers, via continue productinnovatie en projectoplossingen.
VERANTWOORDELIJKHEDEN
•

•

•

•

•

•
•
•

In samenwerking met de Marcom Manager Benelux zorg je voor de implementatie van een digitale
marketingstrategie;
In het kader van content marketing zorg je voor de copywriting van de inhoud voor onze websites,
e-newsletters en uitnodigingen, social media, B2C en B2B artikels enz.;
Je houdt de websites van onze merken Sapa en WICONA up to date en ontwerpt de e-newsletters
en e-surveys;
Je zorgt voor de implementatie van SEO & SEA, houdt onze CRM database up to date volgens de
geldende GDPR-richtlijnen en rapporteert nauwgezet over de statistieken van onze websites
(Google analytics), online media & bannering en e-newsletters;
In lijn met de huisstijl van Hydro en de Sapa en WICONA merken, verzorg je de opmaak van
uitnodigingen, advertenties, e-banners, brochures en sales tools;
Je optimaliseert de lead generatie;
Je past foto’s aan voor de digitale communicatiekanalen;
Je werkt vlot samen met andere afdelingen en brand houses om productinformatie en content te
verzamelen.

OPLEIDING EN ERVARING
•

•
•
•
•
•

Uitstekende kennis van Nederlands (gesproken en geschreven), goede kennis van Frans en
Engels;
Ervaring in de bouwsector en voeling met technische producten is een plus;
Goede kennis van CMS systemen voor websites, Mailchimp;
Goede kennis van SEO & SEA en html ; Google certified is een pluspunt;
Kennis van Indesign, Photoshop, Illustrator en MS Office;
Leergierig, creatieve mindset en hands-on mentaliteit.

ONS AANBOD
•

•

Hydro Building Systems is een standvastige, aantrekkelijke werkgever die zich als internationale
groep tot één van de Europese marktleiders heeft ontwikkeld;
Je kan rekenen op een competitief salarispakket met extralegale voordelen.

ALGEMEEN
Bedrijf
Locatie
Rapporteert aan

Hydro Building Systems Belgium N.V.
Lichtervelde, België
Marcom Manager

CONTACT
Stuur je CV en motivatiebrief naar jasmina.bollens@hydro.com
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