
Marketing & Communication 
Assistant

Jouw verantwoordelijkheden: 

Opmaak en coördinatie van online en offline publicaties.
Redactie van teksten voor diverse doeleinden: social media, brochures, mailings, nieuwsbrieven, 
duurzaamheidsverslagen …
Creatie van unieke, overtuigende presentaties en staat in voor de opmaak van promotiemateriaal.
Je houdt de website, sociale media en vertalingen up-to-date.
Je werkt samen met de externe marketingpartner van de firma, en zorgt voor een correct opvolging van zowel kleine, 
als grote projecten.
Raportatie aan de CEO, maar komt in contact met de verschillende afdelingen van de firma.
Tijdens een maandelijkse meeting durf je ideeën en opmerkingen over het marketingbeleid op tafel te gooien.Door o.a. 
Doormiddel van marketingcampagnes vergroot je de naamsbekendheid en genereer je nieuwe leads.
Je ontwikkelt en implementeert een (social) mediaplan en stelt hiervoor KPI’s op.

Jouw profiel:

Minstens in bezit van een Bachelordiploma, Masterdiploma of bent gelijkwaardig door ervaring.
Ervaring in een gelijkaardige functie is een voordeel, maar geen must.
Kennis van Adobe Indesign is een must, kennis Photoshop en Illustrator is een plus!
Je hebt affiniteit met duurzaamheid - sustainability - in al zijn facetten en bent bereid je er verder in te verdiepen (ethiek, 
milieu, mobiliteit, wellbeing, innovatie, ...).
Je beschikt over sterke communicatieve skills en bent voldoende kritisch om een aantal zaken onder de loep te 
nemen.
Je bent bereid heel wat hands-on ervaring op te doen en zo je kennis te verbreden en te verdiepen.
Een specialisatie of bijzondere interesse in digitale communicatie/marketing is een meerwaarde.
Termen als white papers, infographics, blogs, social media marketing, zoekmachineoptimalisatie, content marketing,… 
klinken je niet vreemd in de oren.
Je beschikt over volgende skills: Communicatief in Nederlands & Engels, Nauwkeurig, Teamplayer, Leergierig, 
Innovatief & Gevoel voor fotografie

Ons aanbod: 

Je komt terecht in een KMO met een open visie
Aangename werksfeer
Direct contact met alle medewerkers en verantwoordelijken
No-nonsense mentaliteit en aanpak
Competitief loon + maaltijdcheques van 8 euro per dag
40-uren werkweek met 12 ADV-dagen

Geïnteresseerd?

Contacteer ons via info@the-sdg-group.com  of 056 735 325

The SDG group, gevestigd in Zwevegem, is een groepering van vijf KMO’s. Ze gebruiken hun expertise om 
duurzaamheid op alle vlakken aan te pakken. 

Voor de verdere uitbouw en expansie van the SDG group wenst de CEO zich te omringen met een (m/v/x)

Jolainstraat 44 - 8554 Sint-Denijs (Belgium) - T. +32 56 735 325 - info@the-sdg-group.com


