
MARKETING COÖRDINATOR
Een spontane persoon met een dynamische geest

Zin om lid te worden van 
ons team...
Stuur je CV en motivatie-
brief naar hr@basalte.be 
en join us!

Plaats tewerkstelling
Nijverheidsweg 1b
9820 Merelbeke

DESIGN FOR THE INTELLIGENT HOME

In deze rol heb je de kans om...
Jouw ideeën en energie los te laten op de marketingvisie van een innovatief en 
hoogtechnologisch bedrijf. Dankzij jouw enthousiasme en leergierigheid blijf je alert 
voor nieuwigheden zodat ons bedrijf creatief en vernieuwend uit de hoek kan komen. 
Je krijgt de kans om mee te werken aan de (visuele) positionering van Basalte op de 
markt en het schrikt jou niet af om dit zelfstandig op jou te nemen. 

Met de toenemende groei van Basalte en met het oog op de bouw van ons gloed-
nieuw design hoofdkantoor, willen wij graag een teamlid verwelkomen dat ons 
ondersteunt op marketing gebied.  

Dit zijn jouw verantwoordelijkheden…
• Het op punt zetten en vormgeven van onze marketingstrategie, van A tot Z.   

Zaken zoals online & offline adverteren, beheren van sociale media platformen, 
content aanleveren voor onze website, coördineren van events, deelnemen aan 
internationale beurzen en lancering van nieuwe producten, … klinken jou niet 
vreemd in de oren. 

• Ook bij het meedenken met de zaakvoerder en sales directeur over de position-
ering van onze producten op de markt, voel je jou als een vis in het water. 

• Je werkt nauw samen met de grafisch vormgever, het salesteam en het HR team. 
• Eens de grote lijnen zijn uitgezet, zorg je voor de implementatie en de uitvoering 

van het marketingplan. Hierbij bewaak je de kwaliteit van de geleverde acties en 
respecteer je de vooropgestelde deadlines.

Je maakt deel uit van…
een jonge KMO waar design en innovatie voorop staat. Je komt terecht in een om-
geving waar een vlakke structuur heerst en waar feedback een belangrijke waarde 
is. Dankzij de continue zoektocht naar vernieuwing en verbetering staat Basalte 
nooit stil. Je maakt deel uit van een team waar dynamisch gespeeld wordt met de 
dagelijkse taken.
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Voor deze functie heb je volgende sterktes nodig…
• Je behaalde een marketing diploma en hebt minimum een aantal jaar ervaring 

in een gelijkaardige functie. 
• Je bent klantgericht en hebt een vlotte en spontane uitstraling. Je beschikt over 

uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, in 
het Nederlands en Engels. Het zou een grote plus zijn indien Duits ook in dit rijtje 
zou staan. 

• Je hebt een sales en business development mindset waardoor je proactief, 
oplossingsgericht en soms onder druk vlot kan werken.  

• Je kan om met korte deadlines en het krijgen van feedback geeft jou energie. 
• Je bent ondernemend, gedreven en servicegericht met oog voor de belangen 

van de firma. 
• Je hebt kennis van Adobe software (Photoshop, Illustrator, Indesign). 

In ruil hiervoor bieden wij… 
Een vast contract en een marktconforme verloning die aangevuld wordt door 
extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, ecocheques, hospitalisatieverzeker-
ing, woon-werkvergoeding en een bonus. We bieden 26 vakantiedagen aan. We 
voorzien dagelijks soep en vers fruit. Je komt bij ons terecht in een boeiende en 
gevarieerde job in een internationale omgeving binnen een hoogtechnologisch en 
groeiend bedrijf te Merelbeke. We bieden een dynamische werksfeer met no-non-
sense bedrijfscultuur die ruimte laat voor initiatief. We voorzien uiteraard de nodige 
ondersteuning en opleiding voor het uitvoeren van deze job. 

Waarom deel uit maken van ons team? 
Basalte is een Belgisch designmerk dat een elegante, sterke en eenvoudige oploss-
ing biedt voor de slimme woning. Eenvoud, eerlijkheid, focus en passie zijn de vier 
basiswoorden van ons DNA en deze bepalen dan ook de manier waarop wij tewerk 
gaan, hoe we communiceren met elkaar en hoe we onze producten produceren. 
Onze organisatie streeft ernaar niet alleen een maximumwaarde te kunnen leveren 
aan het leven van onze klanten, maar ook van onze collega’s. We vinden het dan 
ook belangrijk dat het ‘work-life’ gedeelte mooi in balans is. Leer Basalte gerust al 
wat beter kennen door het verhaal te bekijken op onze website. 


