Vacature
Halftijdse projectmedewerker promotiecampagne (M/V/X)
BioForum vzw, de sectororganisatie voor biologische landbouw en voeding zoekt een projectmedewerker voor 3 jaar
voor de uitvoering van een Europees promotieproject voor bioproducten.
De functie:
Samen met een collega communicatie, sta je in voor de uitvoering van een Europees gefinancierd promotieproject
voor biologische voeding. Het project loopt in samenwerking met 3 andere Europese sectororganisaties.
Wat wordt van jou verwacht?
Je staat in voor de uitvoering van het sociale media luik, en samen met een reclamebureau voor de Point of Sale
acties en de advertentiecampagne uit het project.
Jouw taken:
• Zorgen voor de zichtbaarheid van de publiciteitscampagne op sociale media
• Je staat mee in contact met de reclamebureaus die de promotiecampagne vorm geven en uitvoeren.
Samen met een collega communicatie werk je nauw samen om tot de beste uitvoering van het
mediaplan te komen.
• Contactpersoon met de supermarkten die meewerken aan de campagne.
• Organiseren van proeverijen in de winkels, in samenwerking met producentenorganisaties of
voedingsbedrijven.
• Mee opvolgen van de externe evaluatie van de campagne.
• Contacten onderhouden met de projectpartners.

Je profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent een bachelor in communicatie of marketing of gelijkwaardig door ervaring.
Je hebt interesse in de biologische sector.
Je legt vlot contacten en kan goed overweg met veel verschillende mensen.
Je beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
Je hebt bij voorkeur enige ervaring in marketing of advertising, Je bent op de hoogte van nieuwe
ontwikkelingen op gebied van sociale media marketing, google ads…
Je kan goed organiseren.
Je bent flexibel en kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.
Je kan vlot Nederlands en Engels lezen en schrijven.

Wat bieden we?
We bieden je een flexibele tewerkstelling van 0.5 VTE van 1/02/2022 tot 31/1/2025
Je krijgt de kans om nauw samen te werken in de biosector.
Je werkt samen in een Europees consortium.
Je krijgt ondersteuning van ervaren collega’s.

Interesse?
Stuur je CV met motivatie tegen 6/1/2022 aan lieve.vercauteren@bioforum.be.
Voor informatie, contacteer Lieve of het secretariaat op 03 286 92 78.

