Webmedewerker Marketing

BEDRIJF

WAT HOUDT DE JOB IN

Pollet Group

Je werkt in de centrale marketingafdeling die de volledige
groep ondersteunt met online én offline tools, campagnes &
concepten. De 40 firma’s binnen de groep doen een beroep
op onze diensten. Het online verhaal speelt hierin een
prominente rol. Als webmedewerker bouw je samen met het
team mee aan de oplossingen van morgen. Jij bent het eerste
aanspreekpunt voor alle webgerelateerde vragen, zorgt voor
aanpassingen op korte termijn, denkt mee na en ondersteunt
de zusterbedrijven met alle eerstelijnsvragen. Je kan
terugvallen op een breed team van specialisten die je verder
helpen bij complexe issues of uitgebreide vragen.

LOCATIE
Waregem
OVER ONS
Pollet Group, met hoofdzetel in Waregem,
heeft vestigingen in 17 landen en is actief
binnen 3 segmenten: de sector van
waterbehandeling, de zwembadwereld en de
medische industrie. Pollet Water Group bundelt
. bedrijven actief in waterbehandeling. Pollet
30
Pool Group bewerkt de markt van
zwembadbouwers met 9 distributiefirma’s en 2
fabrikanten. Pollet Medical Group, bestaat uit
in totaal 6 gespecialiseerde medisch
georiënteerde bedrijven. Samen telt de groep
zo’n 1.850 medewerkers.
De centrale marketingafdeling behartigt alle
marketingactiviteiten van de volledige groep.

•

Als direct contactpersoon van onze collega’s,
verzamel je alle meldingen over de bedrijfswebsites
en B2B/B2C webshops.

•

Je denkt logisch na en stelt een passende oplossing
voor.

•

Je documenteert oplossingen zodat je ook in de
toekomst snel een antwoord kan bieden

•

In samenwerking met je collega’s uit het
marketingteam garandeer je een snelle reactie op de
verzoeken van de Pollet Group bedrijven.

•

Op een heldere en manier omschrijf je hoe onze
collega’s het best tewerk kunnen gaan.

•

Je test onze websites en webshops. Je koppelt
bevindingen terug naar het marketing team. Je gaat
proactief op zoek naar verbeterpunten.

•

Je leidt onze zusterbedrijven op met eenvoudige en
‘To the point’ online opleidingen. Zo help je ze
efficiiënt op weg met onze weboplossingen.

Webmedewerker Marketing

PROFIEL
•

Je bent in het bezit van een graduaat-,
bachelorsdiploma of beschikt over de nodige
ervaring.

•

Jouw analytisch en pragmatisch inzicht zorgt ervoor
dat je steeds de meest efficiënte oplossingen
aanbrengt.

•

Je bent servicegericht en hebt de gave om duidelijk
en helder te communiceren met de eindgebruikers.

•

Je bent flexibel en resultaatgericht. Tijdens drukke
momenten bewaar je het overzicht.

•
•
•
•

•

AANBOD
Je wordt omringd door een sterk team van 11
marketingcollega’s: een stevige mix van grafici,
marketeers, programmeurs en analysten. Je
komt in een jong en ambitieus team terecht, dat
dankzij haar marketing efforts het verschil kan
maken voor de Water, Pool & Medical XPRTS van
de Pollet Group.
Een voltijdse tewerkstelling met vast contract. Je
werkt in een 40-uren week. Hierdoor heb je 12
extra verlofdagen per jaar. Overuren mogen
gerecupereerd worden. Een aantrekkelijk
salarispakket conform jouw ervaring.

Je bent een team player die goed gedijt in een
familiale werkomgeving.
Ervaring met website software zoals wordpress,
weebly, elementor, Kadence is een pluspunt, maar
geen vereiste.
Ervaring met webshop programma’s zoals
woocommerce, shopify, sana e-commerce is nuttig,
maar kan aangeleerd worden.
Ervaring met een ERP-systeem (bv Microsoft,
Axapta,…) of kennis van een PIM-systeem zoals
Perfion is mooi meegenomen, maar niet
noodzakelijk.
Je spreekt en schrijft Nederlands en Engels. Kennis
van andere talen is een meerwaarde.

Ons bedrijf is vlot bereikbaar op 3km van de afrit
E17/Deerlijk en 3km van de afrit E17/Waregem.
Je vervoegt een warm internationaal bedrijf met
oog voor zijn medewerkers en klanten. Een fijne
tweede thuis.
We bieden jou een afwisselende en uitdagende
job aan in een snelgroeiend onderneming waar
ondernemerschap en initiatief nemen worden
gestimuleerd

HQ WAREGEM
Textielstraat 13
8790 WAREGEM
www.polletgroup.com

LET’S MEET
Stuur je C.V. en motivatiebrief naar
jobs@polletgroup.com.
Meer info? Neem een kijkje op:
www.polletgroup.com
www.polletwatergroup.com
www.polletpoolgroup.com
www.polletmedicalgroup.com

