
VACATURE 
op 06/02/2017

Wij zijn op zoek naar een Marketing medewerker (M/V) met een specialisatie “grafisch marketing” of “web digital”. 

Als digitaal of grafisch commercieel marketeer medewerker van Puracos BVBA / MAke UP For eVer BeNeLUX, ben je 
verantwoordelijk voor één van de twee domeinen met capaciteitsopbouw in verband met beide specialisaties. 

1/ GrAFische MArketiNG 

Als grafisch content marketeer bent u verantwoordelijk voor alle grafisch en geschreven marketing content van het bedrijf. Je fungeert dus 

enerzijds als inhouse graficus maar anderzijds ook als marketing copywriter. Je werkt samen met je collega’s aan een zeer brede waaier van 

projecten. Van website graphic contents, tot social media posts, catalogussen, beursstand designs, en ga zo maar door.

2/ WeB - DiGitAL  

Het opzetten van een digitaal marketing plan. Je definieert de kalender van onze webshop acties / activiteiten met voorkeur voor e-marketing 

en je bent verantwoordelijk van de uitvoering ervan. Je doel is om de online visibiliteit van Make Up For ever te verhogen in de BENELUX 

om zo het aantal webshoporders te laten stijgen, dit mede door de marketing acties die je hebt opgezet.

GRAfisChE SPECIALISATIE
Je dagelijkse taken zijn: 

Opzetten en opvolgen van onze brand marketing strategie 
en communicatie activiteiten.

Beheer van onze promotiematerialen & sociale media en 
het schrijven van de inhoud ervan. Je beheert de redactionele 
animatiekalender van onze sociale netwerken pagina’s. 

Je ontwikkelt Pos-materiaal, DtP prepress leaflets, brochures, 
flyers, reclamebrochures, folders in overeenstemming met 
de typografische regels en het grafische charter, en vult de 
inhoud aan met commerciële teksten. 

Je vraagt offertes op voor onderhoudscontracten met 
marketing gerelateerde  leveranciers (drukker, fotograaf,...).
Creatieve multi-channel grafische en print oplossingen: je 
beheert ook de grafische digital signage projecten en kan 
content aanpassingen doorvoeren.

Promotiemiddelen voor de producten uitdenken en de 
uitwerking controleren.
Grafische en commerciële ondersteuning bieden aan 
commerciële krachten bij de lancering van commerciële lijnen.

Je hebt basiskennis van de digital marketing sector en verder 
heb je ervaring met webdesign en de verschillende elementen 
bij de opbouw van websites en programmering.4 

CommERCiEEl mARKETiNG 
mEDEWERKER
1/met specialisatie GRAfisChE mARKETiNG
2/of met WEb/DiGiTAAl specialisatie

Opzetten en opvolgen van onze brand marketing strategie 
en communicatie activiteiten.

Beheer van onze websites & sociale media en het schrijven 
van de inhoud. Je beheert de redactionele animatiekalender 
van onze sociale netwerken pagina’s. 

Je ontwikkelt en past websites en webshops aan en vult de 
inhoud aan. Je ontwikkelt creatieve weboplossingen.

Schrijven van de on-line communicaties en workflows 
(mailings, social media posts, …). Je analyseert ook de 
resultaten van online marketingacties (ROI).

Schrijven van mailings om het bedrijf en merken voor te stellen 
aan leads en nieuw commerciële segmenten.
De dagelijkse commerciële klantenvragen opvolgen  met 
betrekking tot de webshop en diensten.

Je voert en ontwikkelt de campagnes uit in een professioneel 
CRM-systeem.

Je  werkt  mee  aan de animatie rond ons 
getrouwheidsprogramma om nieuwe klanten te overtuigen.

Opzetten van e-marketing campagne (Adwords, Facebook 
ads, ..) en meting van de ROI daarvan.

3Je hebt basiskennis van de grafische sector voor digitaal 
gebruik en verder heb je ervaring met prepers, en de 
verschillende elementen bij de opbouw van drukwerk(en). 3

WEb/DiGiTAl SPECIALISATIE
Je dagelijkse taken zijn: 



VACATURE 

Kandidaturen kunnen zich richten tot :
4PURACOS BVBA, Dries WELSCH (CEO)°

4Per e-mail : DRIES.WELSCH@PURACOS.COM 4Telefonisch : 0486/96.69.21

AANboD  :

•Een familiale werkomgeving met aangename,  intelligente en 
creatieve collega’s.
•Een zeer uitdagende job waarin je je volledig kan ontplooien en 
waar je je eigen stempel zal kunnen drukken en deel zal kunnen 
uitmaken van een bedrijf in volle expansie.
•Permanente vorming en opleiding.
•Een competitief salarispakket met marktconforme voordelen van 
alle aard.
•Een contract van onbepaalde duur.

VARiA  :

•Plaats van tewerkstelling : 

PURACos bVbA
Chemin du Fundus 10, 7822 Ghislenghien. 
en Kunstberg 18-19,1000 Brussel ; 

•CV & motivatiebrief door te sturen 
naar dries.welsch@puracos.com

op 06/02/2017

PRofiEl :
•Je bent minimum tweetalig Nederlands - Frans en hebt een goede kennis van het Engels.

•Bachelor richting Marketing of Communication of equivalent of minstens 3 jaar werkervaring in e-marketing.

•Je bent en goede copywriter, en houdt van schrijven.

•Je bent stressbestendig en bent in staat te werken in een omgeving die onderhevig is aan constante evolutie en veranderingen.

•Je kan autonoom en in een team werken.

•Je bent nauwgezet en gaat methodisch te werk maar je beschikt ook over een gezonde dosis creativiteit.

•Je bent nieuwsgierig van aard en hebt een grote affiniteit met de wereld van marketing.

•Je kan goed multitasken.

GRAfisChE SPECIALISATIE
Software beheersing :

WEb/DiGiTAl SPECIALISATIE
Software/Code beheersing :

-ADOBE Photoshop 
-ADOBE Indesign/DTP 
-ADOBE Illustrator 
-ADOBE Illustrator 
-ADOBE Acrobat PRO

-ADOBE Dreamweaver
-AUTODESK 3DS Max
-QuarkXPress

-ADOBE Dreamweaver
-HTML, PHP, Javascript
-CMS WDP - Drupal
-FTP / Filezilla 
-ASPNET Vecocart 

-Google Adwords 
-ADOBE Illustrator
-ADOBE Photoshop 
-ADOBE Premiere Pro 
-ADOBE After Effects 

(in volgorde van belangrijkheid) (in volgorde van belangrijkheid)

oVER PURACos  bVbA 
& mAKE UP foR EVER bENElUX 

Puracos is een innovatief familie bedrijf dat sedert 1998 
meer dan 3000 artikels importeert en distribueert in de 
Benelux. Het betreft hoogwaardige cosmeticaproducten, 
make up, wellness-en Spa behandelingen en totaalinrichting 
voor het professionele schoonheidssalon.

Wij zijn de officiële distributeur van Make Up For ever 
(LVMH groep) sedert 2002 en hebben de Academy 
Make Up For ever Brussels opgericht in 2006.

meer interessante info over ons is terug 
te vinden op volgende website:

www.puracos.com 
www.makeupforever.be


