
BUILDING.BLOCKS werft aan:

MARKETING OFFICER
(Antwerpen)



MARKETING OFFICER
(Antwerpen)

Voor de uitbreiding van onze activiteiten zijn wij op zoek naar een dynamische, enthousiaste & ambitieuze Marketing Officer met 
een stevige grafische kennis en bewezen skills in het creëren van audiovisuele content.  
Weet jij van aanpakken & wil je graag werken in een jong & groeiend bedrijf ? 

WIE ZIJN WIJ ? 

BUILDING.BLOCKS is een snel groeiende speler in het luxe segment van de haarcosmetica. Als officiële verdeler van onder meer 
KEVIN.MURPHY & ELEVEN Australia geldt BUILDING.BLOCKS als de meest innoverende speler wat betreft  
haarverzorgingsproducten in België & Luxemburg. 

 WIE ZOEKEN WE? 

Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een Marketing Officer die van aanpakken weet. Kan jij onze uitgewerkte strategie 
voorzien van uitstekende content? Creëer je gelikte videos en kan je beelden bewerken als een pro? Hebben digitale media geen 
geheimen voor je, maar is knap drukwerk ook helemaal je ding? Dan is deze functie misschien wel op je creatieve lijf geschreven! 

WAT VERWACHTEN WE ? 

- je hebt ervaring in communicatie in al zijn facetten, no can do bestaat voor jou niet
- je bent een goede allrounder met een voorkeur voor audiovisueel werk
- je kan internationale marketingstrategieën moeiteloos voorzien van abfab content
- je kan video’s creëren en maakt van elk beeld voor onze kanalen ware pareltjes
- je bent completely pro met een fototoestel
- je bent een grafisch onderlegde topper, die leeft voor knappe fonts of een zalig creative huisstijl
- je bent onderlegd in het maken van GIF’s
- je hebt commercieel inzicht, kan meedenken op klantniveau en begrijpt hoe je hun noden kan vervullen 
- je bent een social media kid, je grams doen dromen en je kan perfect een merkkanaal beheren 
- je loopt over van de creativiteit en brengt innovatieve ideeën naar voren voor zowel onze digitale als offline kanalen
- je hebt een affiniteit met de wereld van haarcosmetica, beauty of mode
- je kan multi-brand werken 
- je kan zowel B2B als B2C denken en communiceren 
 

BESCHIK JIJ OVER DEZE COMPETENTIES?

- een minimum opleidingsniveau op bachelor level of gelijkwaardig in ervaring?
- minstens enkele jaren ervaring in een marketing en/of communicatie omgeving? 
- je bent een communicatietalent die van aanpakken weet en kan organiseren als geen ander 
- je hebt een vlotte pen in het Nederlands, Engels & Frans. Say quoi? 
- je beschikt over een vlotte babbel & dito glimlach ? 
- je combineert grafische skills met ervaring in het maken van video 
-  time is money, je kan werken onder tijdsdruk, een deadline is voor jou een uitdaging en geen rem. 

WELKE FUNCTIE ZAL JE VERVULLEN?

- je werkt op ons hoofdkantoor op het hippe Antwerpse Zuid 
- je ondersteunt het marketingteam met to-die-for content en grafische hoogstandjes 
- je wordt het aanspreekpunt voor een van onze merken, maar ondersteunt daarnaast ook de gehele marketingafdeling
- je verstuurt nieuwsbrieven, houdt onze websites bij en steekt een way to coole social media kalender in elkaar
- je bent het audiovisuele wizzkid binnen ons bedrijf, versterkt onze huisstijl en laat onze merken stralen
- je draagt mee de verantwoordelijkheid voor de communicatie van het aan jou toegewezen merk 

WAT BIEDEN WIJ JE? 

- een aangename werksfeer binnen een jong, dynamische bedrijf 
- een competitief loon, aangevuld met extralegale voordelen  
- maaltijdcheques 
- de hipste merken in de haarcosmetica 
- een feel-good job in een competitieve & uitdagende omgeving

Ben jij de gemotiveerde & enthousiaste kandidaat die wij zoeken?  
Stuur dan je cv, motivatiebrief & foto naar timo@building-blocks.be. Wil je meer weten over onze merken en onze professionele 
activiteiten? Neem dan een kijkje op onze website, www.building-blocks.be. 


