Digitale marketeer (tijdelijk contract)
De Belegger zoekt een digitale marketeer met passie voor beleggen en liefde voor beleggers.
Deze rol bevindt zich in de afdeling Marketing Lezersmarkt, maar je werkt samen met diverse stakeholders
zoals redactie, IT en product Development.

Jouw uitdaging
•

Een BtC marketingplan bedenken en implementeren voor de vernieuwde digitale platformen van De
Belegger

•

Traffic verhogen naar de sites en de app via eigen en externe (media)kanalen

•

Online bezoekers converteren naar registraties voor newsletters en naar abonnementen

•

Startende en ervaren beleggers wegwijs maken in het rijke aanbod van De Belegger

Jouw profiel
•

Je bent een conversie-gedreven all round digitale marketeer

•

Je hebt met minstens 5 jaar ervaring in digitale marketing in e-services of subscriptions

•

Je bent hands-on, creatief, en plant commerciële acties op basis van data inzichten

•

Je hebt strategisch inzicht in marketing communicatie (doelgroepen, positionering, value proposition, …)

•

Je bent in staat om campagnes te (co)creëren en te beoordelen, bijgestaan door een Agency

•

Je bent een zeer stressbestendige en goed gehumeurde teamplayer

•

Je bent Nederlandstalig of Franstalig, maar met degelijke kennis van de andere landstaal

•

Je bent bovenal iemand die houdt van beleggen en beleggers

Wij bieden jou
•

een contract van 6 maanden

•

keuze tussen vast dienstverband of freelance

•

competitieve verloning of fee

•

hybride werken thuis en op kantoor

•

goede coaching, samen-leren

•

fijne collega’s

De Belegger…
De Belegger is uitgegroeid tot dé standaard voor beleggingsadvies in België. Onze onafhankelijke financiële
analisten begeleiden elk type particuliere belegger – ervaren of beginnend, voorzichtig of wat meer avontuurlijk – bij het behalen van een maximaal rendement voor zijn of haar beleggingsportefeuille. De Belegger opereert
onafhankelijk van een financiële instelling, bank of broker en onze analisten hebben gezamenlijk meer dan
150 jaar beurservaring. De Belegger is een product van Mediafin, dat ook de kranten De Tijd en L’Echo uitgeeft.
Onze redactie huist in het Koninklijke Pakhuis op de site van Tour & Taxis in Brussel.

Interesse?
We ontvangen graag jouw motivatiebrief en CV, te sturen naar jobs@mediafin.be

