MARKETING & PR COORDINATOR (M/V)
BEDRIJFSDETAILS
Di start haar geschiedenis in 1975 met de opening van haar eerste winkel in Bascule, in Brussel. Ondertussen zijn er een 120tal
winkels verspreid over België en Luxemburg. Di behoort, samen met Planet Parfum, tot de groep Distriplus waar meer dan 1100
medewerkers elke dag ten dienste staan van de klant en zijn schoonheid. Distriplus maakt sinds 2018 deel uit van de Franse
groep Bogart.
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. 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
Doel van de functie
Uitrol en ontwikkeling van het globale marketingplan van de keten (promotie, campagne, openingen, events….).
Verrijking van het marketingplan met nieuwe acties die coherent zijn met de doelstellingen op het gebied van imago en
bekendheid en die meer klanten naar de winkels moeten halen.
Voornaamste activiteiten en verantwoordelijkheden
1: coördinatie promotieplan (folders en commercieel plan)
Taken:
Coördinatie en uitvoering van het promotieplan (nauwkeurig, op tijd en kwaliteitsvol) in samenwerking met de betrokken
partijen (promotieteam - agentschap).
Optimalisering van informatie, impact en duidelijkheid van de boodschappen in coherentie met het merkimago van de keten
en de doelstellingen (lay-out en communicatietools).
Nastreven van evenwichtige co-branding tussen de expressie van Di en de leveranciersmerken.
Eenvoudige, snelle en prijsbewuste optimalisering van operationele processen.
Samenwerken met de Digital & CRM Manager voor de online versie van het promotieplan.
Opvolgen van trends en acties van de concurrentie en van alle nieuwste ontwikkelingen op het gebied van
communicatietools.
Uitwerken opportuniteiten voor ontwikkeling merkimago, toename bekendheid /TOM en/of aantrekken van meer klanten in
lokale en/of globale context (via partnerschappen, events, mediaopportuniteiten …)
Voorstellen en uitrol van acties.
Aanbeveling toekomstige acties op basis van analyse van de resultaten.
2: coördinatie van de campagnes
Taken:
Actieve deelname aan het uitwerken van het actie- en communicatieplan rond de campagnes van de keten afgestemd op de
businessdoelstellingen.
Voorbereiding van briefings en coördinatie van de creatieve voorstellen(message en key visual) met het agentschap onder
leiding van de M&C Manager.
Coördinatie van de uitvoering van het online luik van het communicatieplan (POS – Folder – Media) in samenwerking met de
Digital Marketing Coördinator.
Optimalisering van de impact en zichtbaarheid van het POS-materiaal.
Opvolgen van de performantie van de acties en communicatietools - vooraf vastgelegd met de M&C Manager - via KPIS.
3: public relations
Taken:
Opstellen van persmappen en verspreiden onder journalisten en influencers
Dagelijks beheer van journalisten en influencers

4: lokale marketing en openingen
Taken:
Aansturen van voorbereidingen en uitrol van openingsplannen en remodelings.
Aanbeveling van verbeteringen aan het plan om de impact ervan op de business te verhogen.
Optimalisering van de uitvoering van de plannen op het gebied van timing en budget.
5 : administratief beheer
Taken:
Interne communicatie.
Opvolging facturatie.
Technisch & logistiek beheer.

PROFIEL
Uw profiel:
Bekwaamheden
Creatief en & Innovatief
Klantgericht
Kwaliteitsgericht
Georganiseerd en gestructureerd
Teamspirit
Communicatievaardig – mondeling & schriftelijk
Flexibel & aanpassingsbekwaam
Technische competenties
Opleidingsniveau: Bachelor
Expertisedomein: Marketing
Aantal jaar functionele expertise: 1-3 jaar
Talenkennis
Gebruikte talen: NL en FR
Kennisniveau tweede taal: Dagelijks gebruik
IT-kennis
Kennis software: Suite Office, Adobe Photoshop/Illustrator
Systeemkennis:
Niveau: High - Average

TAAL
Talenkennis :
Je spreekt beide landstalen (NL/FR) zeer vlot

AANBOD
Wij bieden een voltijds contract voor onbepaalde duur binnen een dynamische omgeving in volle ontwikkeling. Een
marktconform salaris en een ruim aanbod aan extra legale voordelen. Het gaat hier om een zeer gevarieerde functie die je in
contact brengt met alle departementen van de groep
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