BIOSANO is een snelgroeiende groothandel biologische voeding, dranken, cosmetica en
zaadgoed. Het bedrijf is gelegen te Wommelgem. Wij zijn zowel actief in de sectoren retail als
foodservice. Biosano wil in het segment biologische voeding uitgroeien tot één van de leidende
groothandels in België. Om onze groei te realiseren, versterken wij het gehele team. Onder meer
zoeken wij een fulltime

MARKETING MEDEWERKER
UW FUNCTIE
•

•
•
•
•
•
•

Als marketeer ben je verantwoordelijk voor de marketing- en communicatievisie en de
uitwerking ervan van verschillende biermerken (Gageleer, Bufo, Belgian Organic Beers,
Beers for Nature), voedingsmerken (Alce Nero, La Terra e il Cielo, Naturata, Alara, enz,…)
en cosmetica-merken (EcoCosmetics)
Je werkt marketingcampagnes uit van A tot Z
Je beheert en optimaliseert de Social Media en diverse websites
Je organiseert en neemt deel aan klantenevenementen, beurzen,…
Je organiseert de aanmaak van marketingmateriaal: brochures, folders, T-shirts, gadgets,…
Je stelt elektronische nieuwsbrieven op
Je werkt in nauw overleg met de Sales Manager en de zaakvoerder.

UW PROFIEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een passie voor natuur of voor biologische gezonde voeding, bieren of cosmetica.
Je bent energiek, houdt van nieuwe trends en bent positief ingesteld.
Je ben perfect Nederlandstalig en beheerst het Frans goed.
Je bent in het bezit van een bachelor diploma in een relevante richting
Je kan reeds terugblikken op minstens 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie
Ervaring in het organiseren van beurzen is een pluspunt
Je bent een echt organisatietalent en bent communicatief sterk
je bent innovatief en hebt een hands-on mentaliteit
Je bent een teamplayer.

ONS AANBOD
•
•

Een boeiende en uitdagende functie in een snelgroeiende KMO
Een competitief salaris aangevuld met extra-legale voordelen

Wil je graag werken in een jonge KMO waar jouw mening telt? Waar je kan meedenken en
meegroeien?
Solliciteer dan snel via vacature@biosano.be met vermelding van de functie.
Voor meer bedrijfsinfo: www.biosano.be

