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Marketing Specialist
WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?
We rekenen op jou voor de planning, coördinatie
en tekstuele kwaliteit van alle marketing- en 
communicatietools en dit voor de hele Moments 
Furniture Group. Dit houdt in: 

• Je bewaakt de uniformiteit van alle communi-
catiekanalen en identifi ceert eventuele fouten

• Je regelt de planning en logistieke opvolging 
van alle sales ondersteunende materialen

• Je beheert de websites in overleg met de
verschillende landen

• Je informeert op regelmatige basis de Mar-
Com taskforce mbt de voortgang van de 
verschillende projecten en initieert meetings 
waar nodig

• Je beheert de digitale campagnes met ons 
mediabureau (SEO en SEA) 

• Met jouw vlotte pen, uitgesproken copy-
writing skills en scherp oog, pen je online 
teksten en handleidingen neer

• Je volgt alle klassieke marketingkanalen op
• Je staat in voor het organiseren van beurzen 

en evenementen 
• Je voorziet de lay-out van product- en

technische fi ches en prijslijsten en houdt 
deze up-to-date 

• Je ziet toe op het correct gebruik, op alle
afdelingen, van onze huisstijl 

Bij dit alles vorm je de link tussen de strate-
gische beslissingen en de praktische uitwer-
king en werk je samen met onze freelancers en
mediabureau.

HEB JE HET JUISTE PROFIEL?

• Na je bachelor- of masteropleiding, deed je 
minimum 4 jaar relevante werkervaring in 
een marketingomgeving op 

• Je hebt kennis van en ervaring met SEO en 
SEA en kunt vlot overweg met MS Offi ce

• Je hebt een vlotte pen en sterke copywri-
ting skills. Je spreekt en schrijft perfect Ne-
derlands. Kennis van Frans en Engels is een 
pluspunt

• Je hebt affi niteit met InDesign en Photoshop 
• Je werkt heel gestructureerd, denkt oplossings-

gericht en bent communicatief
• Je bent heel nauwkeurig en administratief

ingesteld 
• Je fungeert goed in teamverband, maar je 

kunt ook zelfstandig werken

WAT BIEDEN WIJ?
Bij Moments geloven we in ‘samenwerken’ 
om ‘samen vooruit te gaan’. Je komt bij ons 
terecht in een innovatieve, inspirerende en 
uitdagende werkomgeving in een bedrijf en 
sector in volle groei. Je hebt professionele 
contacten in een B2B-omgeving. In deze job 
kan je zelfstandig werken, waarbij eigen in-
breng en nieuwe inzichten sterk gewaardeerd 
worden. We bieden een voltijdse functie, een 
vast contract en een motiverende verloning 
conform de functie en jouw kennis en ervaring.

Moments Furniture ontwerpt, produceert en commercialiseert state-of-the-art meubilair voor 
de zorgsector. De onderneming is actief in de Benelux, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland waarbij 
geproduceerd wordt in eigen fabrieken in Ingelmunster en Salzkotten (D).

Het doel van Moments Furniture is bijdragen tot een beter zorgcomfort en dit gecombineerd met 
pure esthetiek. Het bedrijf ontwikkelt volledige interieurconcepten op maat en biedt aan haar 
klanten hoogstaande kwaliteit en vakmanschap. Momenteel zoeken we - ter uitbreiding van onze 
MarCom taskforce - voor ons hoofdkantoor te Ingelmunster een (m/v)

Interesse?
IS DEZE UITDAGING VOOR JOU? Aarzel dan niet en mail je sollicitatiebrief met cv naar ons 
rekruteringsbureau Derveaux Select via jobs@derveaux-select.be. We maken graag met jou 
kennis in onze kantoren te Gent 09/223 50 36 of Brugge 050/95 05 95. 
Je kandidatuur wordt vertrouwelijk behandeld en je persoonsgegevens verwerkt conform de 
AVG-richtlijnen (GDPR).
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