MARKETING COORDINATOR
BEDRIJFSDETAILS
Di start haar geschiedenis in 1975 met de opening van haar eerste winkel in Bascule, in Brussel. Ondertussen zijn er meer dan
120 winkels verspreid over België en Luxemburg. Di behoort sinds 2007 samen met Planet Parfum tot de Bogart groep waar
meer dan 1100 medewerkers elke dag ten dienste staan van de klant en zijn schoonheid.
Een wereld van shopplezier waarin ontdekking, verbondenheid, eenvoud en vrouwelijkheid gecombineerd worden. Di heeft een
sterke positie in de sector schoonheids-en verzorgingsproducten en is bovendien marktleider op vlak van make-up in België. In
enkele jaren tijd is winkelen bij Di niet langer een noodzaak, maar eerder een moment van ontspanning geworden, waar
winkelplezier het belangrijkste is.
Waarom werken bij Di? Omdat beauty ons vak is. Service betekent voor ons eerlijk en gepersonaliseerd advies. Daarom kiezen
we onze medewerkers omwille van hun talent om elke klant te begrijpen en hen oplossingen op maat te bieden. Bovendien zijn
we 100% Belgisch en daar zijn we trots op. Niet enkel in onze winkels maar ook op de hoofdzetel dragen we teamspirit hoog in
het vaandel en zijn we gepassioneerd door onze producten.

FUNCTIE
Kernactiviteit 1: Coördinatie van de campagne
Taken:
- Actief deelnemen aan de ontwikkeling van het actie- en communicatieplan met betrekking tot de merkcampagnes in lijn met
de bedrijfsdoelstellingen
- Bereidt briefings voor en coördineert creatieve ontwikkelingen (boodschap en key visual) met het agentschap onder toezicht
van de Marketing manager.
- Coördineren van de uitvoering van het communicatieplan (POS-Folder-media) in samenwerking met de Digital marketing
coördinator voor het online gedeelte
- Optimaliseren van het POS materiaal
- Toezicht houden op de prestaties van de communicatieacties en -media, die vooraf met de Marketing manager worden
vastgesteld
Kernactiviteit 2: Ontwikkeling van een marketingplan
Taken:
- Mogelijkheden ontwikkelen om het merkimago op te bouwen, de bekendheid te vergroten en/of de klantentraffic te activeren
in een lokale en/of globale context. (via partnerschappen, evenementen, mediakansen...)
- Voorstellen van acties en beheer van de uitvoering ervan
- Aanbevelingen doen voor toekomstige acties op basis van de resultatenanalyse.
Kernactiviteit 3: Lokale marketing en openingen
Taken :
- Beheer van de voorbereiding en uitvoering van openings- en verbouwingsplannen van de POS
- Voorstellen doen voor verbetering van het plan om de impact op het bedrijf te optimaliseren.
- Optimaliseren van het uitvoeringsproces wat betreft timing en budget.
Kernactiviteit 4: Administratief beheer
Taken :
- Interne communicatie
- Follow-up facturering
- Technisch en logistiek beheer

PROFIEL
Wij zijn op zoek naar een M/V met een bachelor in marketing of gelijkwaardig door ervaring
Min 1 jaar ervaring in een retail marketing omgeving

TAAL
NL / FR / EN

AANBOD
Wij bieden een voltijdse job in een aantrekkelijke werkomgeving die in volle ontwikkeling is.
Contract van bepaalde duur : 3 maanden
Een marktconforme verloning uitbereid met een aantal extra legale voordelen.
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BRUSSEL (Anderlecht)

