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BEDRIJF 

Pollet Pool Group 
 
LOCATIE 

Waregem 
 
OVER ONS 

Pollet Pool Group is een dynamisch bedrijf in 
volle groei. Dichtbij de zwembadbouwer staan, 
als onafhankelijke partij de beste producten 
aanbieden en vol inzetten op service? Dat zijn 
de krijtlijnen waarbinnen Pollet Pool Group 
werkt. Met 8 distributiefirma’s en 2 eigen 
fabrikanten zijn we actief op de Europese 
zwembadmarkt. Vanuit het hoofdkantoor in 
Waregem worden klanten in België, Nederland 
en Duitsland ondersteund. 

Pollet Pool Group maakt op haar beurt deel uit 
van de Pollet Group, die actief is binnen 3 
segmenten: de sector van de 
waterbehandeling, de zwembadwereld en de 
medische industrie. Pollet Water Group bundelt 
25 bedrijven actief in waterbehandeling. Pollet 
Medical Group bestaat uit in totaal 5 
gespecialiseerde medisch georiënteerde 
bedrijven. Samen telt de groep zo’n 1500 
medewerkers verspreid over 14 landen. 

De centrale marketingafdeling behartigt alle 
marketingactiviteiten van de ganse groep. 

 

WAT WORDEN JOUW 
VERANTWOORDELIJKHEDEN? 

Je werkt in de marketingafdeling die onze 40 firma’s 
ondersteunt met online én offline tools, campagnes & 
concepten. Meer specifiek bouw je mee aan de merken, 
bedrijven en producten binnen onze zwembaddivisie en word 
je de trekker van diverse projecten -zowel online als offline- 
binnen de Pollet Pool Group. 
 

- Je volgt een marketingplan op en definieert de 
boodschap steeds in de juiste look&feel. 

- Je bent de sparring partner op vlak van Marketing 
voor alle Pool-bedrijven binnen de Group. Je zorgt 
voor actiegerichte campagnes zoals mailings, 
promoties, advertenties, enz. Je begeleidt en stelt 
nieuwe productbrochures voor. 

- Online stuur je mee de webshops aan van onze 
verschillende B2B zwembadbedrijven. 

- Je bent de drijvende kracht achter de catalogus. Je 
verzamelt opmerkingen, brengt ideeën en 
verbeteringen aan zowel qua lay-out als tekstueel. 

- Je bent op de hoogte van de recente trends en 
tendensen binnen de sector en vertaalt dit in jouw 
communicatie. 

- Je werkt nauw samen met jouw 9 marketing collega’s 
waaronder grafische vormgevers, een digital 
marketeer, front-end en back-end web developers 
alsook externe partners. Je rapporteert aan onze 
Communication & Marketing Manager. 
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HQ WAREGEM 

Textielstraat 13 
8790 WAREGEM 
www.polletpoolgroup.com 

WAT BIEDEN WE JOU AAN? 
 

We bieden jou een afwisselende en uitdagende 
job in een snelgroeiende onderneming waar 
ondernemerschap en initiatief nemen wordt 
gestimuleerd. Je krijgt de kans om jouw 
potentieel voluit te benutten met ruimte voor 
ambitie en doorgroeimogelijkheden.  

Je geeft mee vorm aan de branding & 
communicatie van morgen samen met je 
dynamische en enthousiaste collega’s. 

Je vervoegt een warm internationaal en volledig 
Belgisch familiebedrijf met oog voor zijn 
medewerkers en zijn klanten. 

Ons bedrijf is vlot bereikbaar op 3km van de afrit 
E17/Deerlijk en 3km van de afrit E17/Waregem. 

WIE ZOEKEN WE? 

• Onze toekomstige pool marketeer heeft enkele jaren 
relevante en een brede marketingervaring en heeft 
affiniteit met lifestyle producten. 

• Je kan zelfstandig een briefing opstellen, acties 
definiëren en volgt die ook op. Je weet adviezen en 
diverse inzichten om te zetten in de praktijk. 

• Je staat sterk in je schoenen, toont initiatief en houdt 
ervan om hands-on projecten te trekken. In drukke 
momenten behoud je het overzicht en ben je sterk 
met deadlines. 

• Creativiteit en oog voor detail behoren tot je 
kernvaardigheden. 

• Je hebt een vlotte pen en weet wervende teksten te 
schrijven. Je communiceert helder en vlot met 
diverse partners. Je spreekt Nederlands, Frans en 
Engels. Extra talen zijn een plus. 

• Je bent online sterk met CMS-systemen en Social 
Media kanalen. 
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LET’S MEET 

Stuur je C.V. en motivatiebrief naar 
marie.vandewalle@polletgroup.com 

Meer info? Neem een kijkje op: 

www.polletpoolgroup.com 

www.polletgroup.com 
www.polletwatergroup.com 
 
www.polletmedicalgroup.com  
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