
 

 
Digital Marketeer 
Ben je gepassioneerd door de wereld van digitale marketing? Beschouw je social media als jouw tweede 
natuur, en heb je daarbovenop een analytische geest? Zit je liever niet de hele dag achter je bureau, maar 
trek je er ook graag eens op uit om marketing en branding “live” in actie te zien ? Kijk dan zeker eens naar 
Frameworks. Bij ons krijg je de kans om met jouw zin voor initiatief en avontuur, met jouw eigen creatieve 
ideeën en positieve drive een boost te geven aan een snelgroeiend bedrijf in de sector van de event 
branding. 

Onze organisatie is helemaal thuis in de wereld van standenbouw, events en interiors. We realiseren 
creatieve wauw!-projecten voor veel vooraanstaande klanten en bezorgen hen een sterkere 
merkbeleving, maar steeds met een eigen unieke Frameworks-touch. We werken hard, maar er heerst 
ook een no-nonsense werksfeer die jou alle ruimte geeft om snel stappen te zetten en door te groeien. 
Ons gespecialiseerd team bestaat uit gedreven, creatieve, ambitieuze en bovenal getalenteerde 
professionals in verschillende disciplines. 

 

Functieomschrijving:  

Ben je een gedreven persoon die graag de handen uit de mouwen steekt? Daarnaast hou je van 
variatie en werk je met oog voor detail? Dan is deze job misschien wel wat je zoekt.  

 Je bezoekt en documenteert beurzen en events 
 Je werkt digitale campagnes uit rond verschillende specifieke projecten. 
 Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van online advertising campagnes 
 Je optimaliseert de website om bezoekersaantallen te doen groeien 
 Je communiceert en enthousiasmeert via social media 

 
Het profiel van de ideale Digital Marketeer / Jouw kwaliteiten: 

 Je hebt een diploma digitale marketing, communicatietechnologie of gelijkwaardig op zak en een 
eerste proven track record (1 à 2 jaar) in online marketing, bij voorkeur binnen de dienstensector,  
of je beschikt over een gelijkaardige ervaring 

 Je bent een analytische digital native, gepassioneerd door online marketing, performance 
marketing, lead generation en lead conversion. Ervaring met marketing automation software is 
een plus. 

 Je hebt goede kennis van zowel Nederlands als Engels en Frans en beschikt over redactionele 
capaciteiten 

 Je hebt een goede kennis van Craft en Photoshop 
 Kennis van Indesign, Illustrator en Adobe premiere is een plus 
 Je hebt hands-on ervaring met paid media (SEA, social advertising) 
 Je volgt de meest recente trends en promotiemiddelen via social media en google 
 Je beschikt over de nodige maturiteit om zelfstandig te werken en bent tegelijk een teamplayer 

die graag kennis deelt met je collega’s. 
 Je kan niet alleen online de bezoekers verleiden, maar bent ook in staat om offline mensen te 

overtuigen en met je mee te krijgen. 



 

 

Deze benefits bieden wij jou aan: 

 Je komt terecht in de persoonsgerichte bedrijfscultuur van Frameworks, een bedrijf met mooie 
referenties in een uitdagende groeimarkt. 

 Je werkt samen met een multidisciplinair team van leuke experts 
Je krijgt een grote verantwoordelijkheid en tevens de opportuniteit om je talenten verder te 
ontplooien. 

 Je werkplek straalt licht en ruimte uit, is modern en flexibel.  
 Je krijgt een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, een goed salaris eventueel 

aangevuld met een firmawagen, laptop en gsm 
 De perfecte werk-privébalans; 

Interesse? Contacteer ons vandaag nog of stuur een mailtje naar sales@frameworks.be.  


