
web developer/designerJ R  D I G I T A L  M A R K E T E E R

G E Z O C H T

Wij zoeken een gepassioneerde digital marketeer. Enthousiast, leergierig, ondernemend, maar vooral
iemand die het groter geheel van ons bedrijf begrijpt. 

“Make-up is art.
Beauty is spirit.”

Opvolgen en optimaliseren van verschillende performance
kanalen en tactieken zoals Facebook, SEO, SEA, Email en
Youtube, met als doel het aanbrengen van kwalitatieve
bezoekers.  
Opvolgen en bijsturen van paid advertising campagnes. 
Samenwerken met en challengen van marketing agencies. 
Maandelijkse evaluatie van paid, earned en owned media. 

Je werkt samen met ons creatief marketingteam om onze e-
commerce ervaring naar een hoger niveau te tillen waarbij
usability en conversie centraal staan! 
Je zorgt ervoor dat onze pagina’s up & running zijn en voldoen
aan interne- en externe klantbehoeften.

Je ondersteunt in project management van overkoepelende
digitale projecten. 

Je hebt drie jaar ervaring in digitale marketing; 
Je hebt ervaring met verschillende digitale advertising tools in
paid, earned en owned media;
Je hebt voldoende kennis van SEO-principes;
Kennis van Shopify is een pluspunt;
Je bent een leergierige, pro-actieve en flexibele professional met
een gezond kritisch denkvermogen;
Je bent een teamspeler, maar kan ook op eigen initiatief werken;
Je hebt een sterke hands-on mentaliteit en staat open voor
verandering.

Jobinhoud

Je ondersteunt de e-commerce manager en mag je uitleven in drie
actiedomeinen voor de merken Cent Pur Cent en i.am.klean: 
Website traffic: 

Conversie optimalisatie: 

Corporate projecten: 

Profiel

Wij zoeken...

Jr. Digital Marketer
( Hasselt )

Het Rigorgeous marketing team draait op volle toeren en
daardoor komt er een plaats vrij voor een krak van een digital
performance marketeer. Droom jij van top performing
marketing campagnes? Van attributiemodellen en PLA-
campagnes? Dan zijn wij misschien wel een match! 

Wij zijn op zoek naar een ondernemende, leergierige en
analytische digital marketeer met ervaring in de meest
gebruikte performance kanalen. 

Haal alles uit de kast en stuur je motivatie 
+ geupdate CV mét foto of video naar 
emma@rigorgeous.com


