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Gebeten door (digitale) marketing en op zoek naar een nieuwe of eerste professionele uitdaging 
met veel afwisseling en verantwoordelijkheid? Goossaert Label | Sign | Safety  is een gezond, 
bloeiend & groeiend bedrijf gevestigd in Gent en is op zoek naar nieuw talent?  Wil je graag mee 
je schouders zetten onder een ambitieuze KMO? 

 
Wij verwelkomen je graag in ons team als… 

 

Hands-on B-2-B Marketeer 

 
Jouw sleutelrol: 

• Je tekent de lijnen uit voor ons (s)marketingplan, met aandacht voor onze strategische doelstellingen. 
• Op basis van het (s)marketingplan werk je marketingacties uit en sta je in voor de praktische uitvoering  
• Je brengt frisse, creatieve ideeën aan om onze marketing communicatie te pimpen en naar the next level (of zelfs 

ongekende hoogtes) te brengen. 
• Je wordt een belangrijke schakel binnen de offline & online positionering van ons bedrijf. 
• Je trekt actief de kar om van onze website & webshop echte lead magnets te maken.  
• Je beheert zelfstandig de social media kanalen en bouwt deze uit met gerichte content, blogposts en video’s. 
• Je beheert de nieuwsbrieven en denkt mee over de verdere optimalisatie op basis van onze klanten segmentatie. 
• Je bent de spilfiguur voor de volledige organisatie van beurzen, events en trainingen. 
• Je slaat de brug tussen sales & marketing en realiseert zo mee onze commerciële doelstellingen. 
• Je werkt nauw samen met, en rapporteert aan, de Operations manager, die graag regelmatig letterlijk en figuurlijk 

met jou ‘ping-pongt’. 

 
Jouw skills: 

• Je hebt organisatietalent, respecteert deadlines en houdt gemakkelijk het overzicht. 
• Je bruist van (ver)nieuwe(nde) ideeën en wil deze ook in de praktijk uitwerken,  
• Je hebt een bachelor of master diploma marketing op zak.  Ervaring is een plus maar enthousiasme, creativiteit, 

leergierigheid, drive en ondernemende spirit zijn zeker evenwaardig. 
• Je bent collegiaal, teamplayer en niet bang om zelf initiatief te nemen en collega’s mee te nemen in jouw verhaal. 
• Je hebt interesse in B-2-B marketing van visuele identificatie & signalisatie oplossingen  
• Je voelt je als een vis in het water in de zee van digitale marketing en communicatie, growth marketing en volgt 

evoluties op de voet. 
• Je hebt ervaring met of interesse in het bouwen en/of beheer van webshops en websites, dan is dit nice to have. 
• Kennis van Wordpress/Magento/Mailchimp, net als ervaring met SEA en SEO is een troef. 
• Je beschik je over grafische skills? Dan is dit een extra plus (Ps, In,…) 
• Je drukt je vlot uit in het NL, FR en EN 
• Je gezond gevoel voor humor kunnen we hier absoluut appreciëren. 
• Je legt graag contact met leveranciers en klanten. 

 

Ons aanbod: 

• Een afwisselende voltijdse job die je zelf mee vorm kan geven 
• Een sleutelrol binnen de verdere groei van onze organisatie 
• Een degelijke on the job training en begeleiding 
• Een aangename werkomgeving die vlot bereikbaar is 
• Een tof team (al zeggen we het zelf 😉😉) 
• Een ambitieus en financieel gezond bedrijf 
• Competitieve salarisvoorwaarden 
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Hebben we een match?  
Awesome! Swipe dan rechts of beter contacteer ons voor een eerste ontmoeting. 

Stuur jouw sollicitatie naar vacatures@goossaert.be 
vacatures@goossaert.be  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

5 redenen om te kiezen voor Goossaert: 
 
1 | Je werkt mee aan het veiliger en efficiënter maken van heel wat KMO’s en grote bedrijven.  Een doel 
waar we iedere dag opnieuw met het volledige team voor gaan. 
 
2 | Een open werksfeer waar iedereen zichzelf kan en mag zijn is hier geen loze belofte.  Respect voor de 
klant en voor de collega’s staan bij Goossaert centraal.  Heb je eens een mindere dag?  Ook daar hebben 
we begrip voor! 
 
3 | Je wil een job met variatie waarin je ook jouw persoonlijke groei kan stimuleren.  Ons breed gamma 
en een mooie klantenportefeuille van bedrijven uit zeer uiteenlopende sectoren zorgen ervoor dat elke 
dag anders is en er ruimte is voor zelfontplooiing. 
 
4 | De boog kan niet altijd gespannen staan… Even ontspannen?  Dat kan een G-fit activiteit, after work 
drink, quiz, BBQ van tijd tot tijd en een jaarlijkse teambuilding zorgen ervoor dat we terug met volle 
energie onze klanten een wauw gevoel kunnen geven. 
 
5 | Groeien doen we samen… daarom geven we je graag de nodige ruimte voor initiatief.  Heb je een 
(gek) fris idee die kan bijdragen om onze doelstellingen te bereiken, dan bekijken we graag samen hoe we 
dit kunnen realiseren.  De input van elke schakel binnen ons team is belangrijk. 
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