Digital Editor met ervaring in
projectmanagement

Functie
Communicatiebureau youEngine zoekt een Digital Editor met ruime ervaring
in projectmanagement.

Jouw uitdaging
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je ontwikkelt en publiceert digitale content op zowel sociale
mediakanalen (Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, Pinterest,
Linkedin e.a.) als op de websites van onze accounts.
Je ontwikkelt scenario's voor online content, al dan niet verbonden
met offline evenementen.
Je schrijft graag en goed en hanteert een wervende pen voor korte
tekstjes online en langere stukken offline.
Je produceert zelf content (foto, tekst, video, spelletjes e.a.), in
samenwerking met andere specialisten (cameraman, fotograaf,
graficus).
Je organiseert (redactie)vergaderingen en overlegmomenten en bent
verantwoordelijk voor de voorbereiding en de opvolging van de
actiepunten.
Je beheert en zorgt voor de opvolging van de online conversaties van
onze accounts.
Je bent het aanspreekpunt van de klant die op zoek is naar een
partner inzake digitale media en -marketing.
Je stemt dagelijks af met de klant en interne medewerkers, freelancers,
leveranciers of partners.
Je bewaart het overzicht over alle projecten en taken die worden
uitgevoerd.
Je bent verantwoordelijk voor het financieel beheer: opstellen en laten
goedkeuren van budgetten en begrotingen, opvolgen en controle van
de kosten, voorbereiden van de facturatie.

Wat verwachten we van jou?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisatorisch sterk.
Communicatievaardig.
Groot probleemoplossend vermogen: zowel vroeg detecteren van
problemen, als bedenken van de oplossingen.
Kwaliteitsgedreven.
Is erop gebrand targets te halen.
Kan collega’s goed motiveren om het beste van zichzelf te geven.
Kan zelfstandig werken, maar voelt vooral goed aan wanneer overleg
nodig is met de leidinggevende.
Journalistieke skills.
Specifieke interesse voor en affiniteit met digitale marketing en sociale
media.
‘Digital native’ die 24/7 de sociale media volgt.

Jouw profiel
•
•
•
•
•

Hogere opleiding bachelor of master.
Bewezen ervaring in projectmanagement van minimum 1 jaar.
Meertalig: Nederlands, Frans, Engels.
Ervaring met sociale media en digitale marketing (web, apps, online
marketing).

Wat hebben we jou te bieden:
•
•
•
•
•

Marktconform salaris en extra-legale voordelen.
Een aantrekkelijke bonusregeling die inzet en groei beloont.
Mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling, jaarlijks budget voor
opleiding.
Dynamische en ambitieuze werksfeer.
Klein, gemotiveerd team in een onderneming die snel groeit.

