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FOOTWEAR

VANNESTE LIFESTYLE FOOTWEAR GROUP
 
Vanneste Lifestyle footwear Group, eigenaar en Licentie-
houder van de schoenmerken Cycleur de Luxe, “Patrick1892, 
Terre Bleue, Ness, zoekt naar een creatieve en gemotiveerde 
Visual content creator. Een persoon die verantwoordelijk 
is voor de ontwikkeling van onze ‘look and feel’ van onze 
merken.
 
JOB INHOUD 
U staat in voor de organisatie, creatie en uitvoering van alle 
marketingtools voor onze merken:
•	 Creatie en opvolging van instore en trade merchandising 

tools, corner concepten, opbouw en merchandising van 
standen, corners en pop-ups.

•	 Content creatie en grafische aanpassingen van website, 
en social media pagina’s.

•	 Grafische opmaak van sales presentaties, inclusief video
•	 Product development: assistentie bij het visualiseren 

van kleur /materiaal merchandising en het opmaken van 
moodboards.

Kortom, een creatieve, zelfstandige functie, onder het 
begeleidend oog en oor van het management team.
 

PROFIEL

•	 Goede uitvoerende kennis van Adobe Illustrator/ Indesign/ 
Photoshop, Wordpress, social media, fotografie, video, pow-
erpoint en presentatie tools.

•	 Goede talenkennis: Frans en Engels (andere talen zijn een 
pluspunt)

•	 Een creatieve duizendpoot die content en marketingtools 
kan ontwikkelen op maat van onze merken, klanten en 
consumenten.

•	 Persoonlijke kenmerken: een dynamisch en modebe-
wiste sneaker & schoenliefhebber met inlevingsver-
mogen in de fashion, design en sport wereld rondom 
cycling, soccer, sneakers, fashion en design. 

WIJ BIEDEN U
· Een uiterst dynamische kader binnen een snel groeiende 
  KMO structuur in de “hard seller” wereld van de schoen
  industrie
· Een markt conform start up package
· Tegen bewezen prestaties en bedrijfsloyaliteit, 
  doorgroei mogelijkheden
 
Indien u een geboren ‘storyteller’ bent, met nieuwe creatieve 
ideeën, sportief van geest, u van mode & schoenen houdt, 
u op zoek bent naar een uitdagende job binnen een snel 
groeiend en ambitieus Europees schoenenbedrijf ? Dan biedt 
deze vacature u de mogelijkheid om uw carrière naar een 
volgend niveau te brengen. 
 
Stuur uw motivatie brief en CV naar isabellef@sgavanneste.com 
en support@vannestelifestylegroup.com 

VISUAL CONTENT CREATOR (GENT/DRONGEN)
WE ARE HIRING!

Vannestelifestylegroup.com 
Antoon Catriestraat 39E5- 9031 Drongen /+32 (0)9 258 14 05


