
 

  

Buitengewone uitdagingen vragen om buitengewone mensen.  Ter ondersteuning van onze marke-
ting afdeling zoeken wij een (m/v): 
 

Digital Marketing Specialist 

 Je bouwt actief mee aan het marketing 
communicatieplan en zorgt voor de uitvoe-
ring ervan samen met alle betrokken partij-
en.  

 In overleg met de collega's van het hoofd-
kantoor in Duitsland en de lokale marke-
teers, bewaak je de informatiestroom inclu-
sief details omtrent campagnes op de daar-
toe bestemde platformen.  

 Je ondersteunt andere afdeling in hun 
communicatiebeleid wanneer nodig.  

 Je voert een actieve rol naar eigen winkels 
en dealers wat betreft het digitaliseren van 
lokale communicatieplannen 

 Je biedt support in trade marketing voor 
zowel Home & Garden als Professional. Je 
fungeert als aanspreekpunt voor schapin-
deling- of opstelling bij retail partners 

 Je analyseert ontwikkelingen en doelstellin-
gen en presenteert dit aan belanghebben-
den. 

 Je ondersteunt op sporadische basis het 
product management tijdens beurzen, 
campagnes of product launches. 

 Je rapporteert aan de Marketing Manager 

 Functie :  

 Waar de meesten een gele hogedruk reini-
ger zien, zie jij uitdaging om een relatie op 
te bouwen met de consument die een reini-
ging zoekt. Je weet hierbij perfect het juiste 
medium te vinden met focus op sterke inter-
actie. 

 Je bent gebeten door SEM en social media 
marketing. Je volgt de laatste trends en toe-
passingen op de voet. 

 Je genoot een hogere opleiding in een 
communicatie gerelateerde richting. 

 Je bent communicatief en pragmatisch 
ingesteld.  Planning is één van je troeven. 

 Je hebt bij voorkeur een eerste werkerva-
ring achter de rug. 

 Goede kennis van Office toepassingen.  
Beheersing van Adobe Creatieve Cloud is 
een plus. 

 Moedertaal Nederlands met goede kennis 
van Frans en Engels. 

 Bij voorkeur woonachtig centraal in de regio. 

 Profiel : 

Kärcher N.V. 

Afdeling HR  

Boomsesteenweg 939 

2610 Wilrijk (Antwerpen) 

 

 Jouw contact  
Geïnteresseerd om jouw carrière een boost te 
geven? Klik dan op : 
http://kaercher.talentfinder.be/nl/vacature/appli
cation/27029/digital-marketing-
specialist/application-form.aspx 

Kärcher is wereldwijd markt-
leider op gebied van reini-
gingssystemen, producten en 
diensten.  Het bedrijf staat 
voor  kwaliteit, innovatie en 
duurzaamheid. De sleutel van 
ons succes zijn onze gemoti-
veerde medewerkers die da-
gelijks hun expertise toewijden 
aan ons bedrijf en product.  
 
 
Kärcher is een  Duits familie-
bedrijf dat uitzonderlijke carriè-
remogelijkheden aanbiedt 
binnen een sterke, gezonde 
en internationaal gereputeerde 
groep. 
 
 
Interessante uitdagingen in 
combinatie met uitwisseling 
van know-how,  creëren een 
ideaal platform  voor de indivi-
duele carrièreplanning en 
persoonlijke ontwikkeling.  
 
 
Wij zoeken naar betrokken 
medewerkers die teamwork 
waarderen.  Medewerkers die 
samen met ons streven naar  
wat Kärcher speciaal maakt : 
altijd het beste aanbieden, 
zonder uitzondering.  
 
 
 

 Wij bieden jou: 
 

 Vast dienstverband met flexibele uurrege-
ling. 

 Marktconform salarispakket met extra-
legale voordelen (groepsverzekering, 
maaltijdcheques, gratis hospitalisatiever-
zekering,...) 

 Een stimulerende werksfeer met aan-
dacht voor flexibiliteit, vrijheid, persoonlij-
ke verantwoordelijkheid en ontwikkeling. 


