
																																																																																																						 		 	
SOCIAL MEDIA MANAGER 
 
Plug is reeds 20 jaar een dynamisch en sterk groeiend marketing- en lifestylebureau.  
Ons doel? Professionele en stijlvolle brands creëren! Want met onze aanpak maken we het verschil in de 
communicatie van onze klanten en hun merken.  
Onze troeven? Een grote affiniteit en ervaring met grafische projecten in de wereld van de mode, wonen 
en lifestyle. 
Ons team? Is zeer enthousiast & gedreven en staat te popelen om versterking te krijgen van een fulltime 
social media manager.  
 
1/ Taken 
 

• Uitstippelen, opzetten en beheren van online sociale media kanalen en advertising 
campagnes met ondersteuning van ons team 

• Je werkt bepaalde visuals grafisch uit in samenwerking met ons team 
• Je bepaalt de online strategie aan de hand van wat we willen bereiken met de klant 
• Je volgt trends en ontwikkelingen in sociale media en online advertising leergierig op 
• 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 in het bezit van een bachelordiploma 
• Je bent gepassioneerd door en op de hoogte van de laatste trends in online marketing 
• Je beschikt over goede communicatievaardigheden 
• Je zet graag de puntjes op de i en bewaart steeds het overzicht 
• Je voert je taken uit op zelfstandige wijze, hebt zin voor initiatief en beschikt over een 

probleemoplossend vermogen 
• Op drukke momenten slaag je erin goed om te gaan met last-minute wijzigingen en kan je 

prioriteiten stellen 
• Je bent een multitasker 
• 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 
• 12 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 


