
 

 

Zicht Window Fashion - Building Happinez - De missie van Zicht Window Fashion is om betaalbare 

gordijnen & blinds netjes op maat te leveren voor elk type woning en elk budget, zowel voor de 

residentiële als projectmarkt. Hierbij focussen wij ons op de noden, de wensen en het budget van onze 

klanten door het gewone steeds bijzonder te maken. Een glasheldere communicatie alsook een 

professionele plaatsing garanderen zijn van essentieel belang. Niet gewoon de beste, wel de beste voor 

elke klant ! Dat zijn onze normen en waarden. 

 

 

VACATURE: Digital Marketing Talent 

Als Digital Marketing Talent help jij ons onze missie te verwezenlijken. Je denkt mee over de strategie 

voor onze digitale campagnes. Als Digital native heb je een passie voor online content en resultaat. Je 

houdt van contentplanning, creatieve ideeën verzamelen en actiegerichte campagnes uitwerken. 

Wat wordt je taak? 

• Je schrijft mee aan ons verhaal door effectieve acties en campagnes te bedenken. Deze zorgen 

voor meer gerichte traffic op onze digitale kanalen en meer visibiliteit voor onze brand. 

• Je zorgt voor het onderhoud van onze social media kanalen door de posts uit te schrijven 

samen met onze externe copywriter. Via rapportages zie je wat er werkt en wat niet waardoor 

de volgende posts een echte schot in de roos zijn. 

• Je stelt regelmatig nieuwe social media campagnes op die leiden tot inschrijvingen voor onze 

events of meteen een offerte aanvraag in onze mailbox. 

• Je werkt mee aan het onderhoud en de optimalisatie van onze website met het doel op meer 

conversies en om meer bezoekers aan te trekken via Google (SEO). 

• Je bent verantwoordelijk voor de lopende SEA campagnes en de optimalisaties daarvan. 

• Bij onze klanten neem je interviews af die uiteindelijk zorgen voor nieuwe content op onze 

verschillende on- en offline kanalen. 

 

Met welke skills maak je ons blij? 

• Je weet dat Google meer is dan enkel een simpele zoekmachine. Kortom, je kent de ins en outs 

van alle belangrijke kanalen en tools. Lees: Google Analytics en Google Ads. 

Search Console, Data Studio & Tag Manager zijn een plus! 

• Facebook Ads is jouw beste vriend en je kan vlot navigeren doorheen de Facebook Business 

Manager. Een Facebook advertentie & pixel instellen vormen geen enkel probleem. 

• Je werkt het creatieve idee uit achter onze social media posts en kan vlot je weg vinden 

doorheen Facebook & Instagram. 



• Je hebt een vlotte pen en kan een volledige social media kalender uitwerken van copy tot 

visuals. Hiervoor werk je samen met onze copywriter, indien nodig. 

• Je volgt de nieuwste trends en technologieën en houdt ervan die in de praktijk om te zetten 

om verbeteringen en innovaties op de digitale platformen te optimaliseren en door te voeren. 

• Je kan je plan trekken in Wordpress om content aan te passen op de website en converterende 

landingspagina's op te zetten. 

• Je beheerst perfect de Nederlandse taal. 

 

Wat mag je van ons verwachten? 

Je komt terecht in een jong en dynamisch team in een open en no-nonsense organisatiecultuur waar 

iedereen voor elkaar in de bres springt. 

In deze snel groeiende omgeving kan je zelfstandig werken. Wij investeren graag in de ontwikkeling 

van onze medewerkers. 

Er ligt een full-time contract van onbepaalde duur klaar voor jou! Een aantrekkelijke verloning 

aangevuld met voordelen zoals maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering, privé-gebruik GSM, 

een forfaitaire onkostenvergoeding,... en dat in een unieke werkomgeving vanuit onze belevingsruimte 

in het Mechelse - vlak aan de R6 in Sint-Katelijne-Waver. 

 

Benieuwd naar meer? Wij maken graag kennis met jou als specialist in de sector. Solliciteer vandaag 

nog door je CV en motivatiebrief te sturen naar kurt@zicht.org 
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