
																																																																																																						 		 	
	
ONLINE & OFFLINE MARKETEER 
 
Ben je op de hoogte van alles wat online én offline leeft en beweegt? Ben je een sterk organisatorisch 
en communicatief talent? En ben je thuis in diverse marketingtools en socialmediakanalen? Welkom bij 
Plug! 
 
Wij zijn een sterk groeiend marketing- en lifestylebureau met 20 jaar ervaring. Ons doel? Stijlvolle 
branding! Want onze stijl en aanpak maken het verschil in de communicatie van onze klanten. 
Onze troeven? Een grote affiniteit en ervaring met grafische projecten omtrent mode, wonen en 
lifestyle. 
Ons team? Is zeer enthousiast & gedreven en staat te popelen om een online & offline marketeer 
fulltime op te nemen in de groep! 
 
1/ Omschrijving takenpakket 
§ Uitstippelen, opzetten en beheren van online & offline advertising campagnes met ondersteuning 

van ons team.  
§ Opvolgen van de resultaten van diverse online campagnes en rapportage hierover. 
§ Optimaliseren van het budget aan de hand van CPA, CPC en andere conversiewaarden. 
§ Je bent analytisch ingesteld om de prestaties van de digitale campagneresultaten, kanaaleffectiviteit 

en conversieratio continu te evalueren en bij te sturen op basis van rapporten en dashboarding. 
§ Je hebt een brede kennis van digital advertising en conversie-optimalisatie. 
§ Je bent het aanspreekpunt van onze klanten én team. Je werkt nauw samen met je collega’s om tot 

een inspirerend plan van aanpak te komen en rolt dit ook uit. 
 
2/ Profiel 

• Je bent op de hoogte van de laatste trends in online én offline marketing. 
• Je bent een kritische & analytische geest en denkt verder. 
• Je zet graag de puntjes op de i en bewaart steeds het overzicht. 
• Je weet een briefing te interpreteren en bent kritisch. 
• Je neemt initiatief, bv. om zelf te communiceren met klanten. 
• Je bent gemotiveerd, flexibel en werkt graag in teamverband. 

 
3/ Aanbod: 
§ Een afwisselende, uitdagende functie binnen een groeiend trendy reclamebureau. 
§ Een interessante, gediversifieerde klantenportefeuille en zeer gevarieerde opdrachten en 

onderwerpen. 
§ 13 jonge, creatieve collega’s waar je op kan rekenen. 
§ Een voltijdse job met een contract voor onbepaalde duur  
§ Extralegale voordelen: Maaltijdcheques, een iPhone, een MacBook en een bonussysteem per 

kwartaal. 
  
  
Interesse? Stuur dan snel je cv, portfolio en motivatie door naar info@plug.be 
  
Reclamebureau Plug 
Sint-Martinusstraat 19 
8800 Roeselare 
051/25.09.86 
 


