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AVA needs you!

AVA is een toonaangevende retailer die ernaar streeft elk moment in het 
leven van de klant uniek te maken. En dit zowel online als offline in één 
van de 50 winkels. Of het nu gaat over een geboorte, een communie, 
een verjaardagsfeest, de schooltijd of een knutselmoment, met AVA 
wordt  het nog net iets unieker. Ook op de B2B-markt wenst AVA zich 
online en offline verder te ontwikkelen. 

Om dit hybride model te ondersteunen, zoeken we voor de afdeling 
marketing in het hoofdkantoor in Temse een:

www.ava.be
@AVAmoment

• Een afwisselende, boeiende en uitdagende job in een financieel gezond bedrijf met een leuk assortiment.
• Een job binnen een enthousiast en dynamisch team.
• Een voltijds contract van onbepaalde duur.
• De kans om mee te bouwen aan het succes van AVA.
• Opleidingen om van je missie een succes te maken.
• Je werkt nauw samen met je AVA-collega’s en externe partijen.
• Een aantrekkelijk salaris en een interessant pakket extra legale voordelen.

AVA werkt elke dag aan het verder ontwikkelen van een omnichannel ervaring voor haar klanten. In het kader van 
onze verdere uitbouw kijken we met veel enthousiasme uit naar een nieuwe collega die ons kan ondersteunen 
om de dagdagelijkse uitwerking van de marketingactiviteiten te coördineren. Hiernaast neem je initiatief om aan 
de offline kant sterke plannen uit te werken.  

Neem alvast een kijkje op ava.be en stuur je motivatiebrief en uitgebreid CV bij voorkeur per e-mail met als 
onderwerp ‘coordinator marketing’ naar hr@ava.be.

Naar wie zijn we op zoek?

Wat krijg je in de plaats terug?

Interesse?

Wat ga je doen?
• Je werkt de planning uit van alle offline marketingactiviteiten zoals magazines, beurzen en partnerships en je
  volgt deze op.
• Overkoepelend werken is een evidentie: ter ondersteuning van acties (beurzen, magazines,…) stel je briefings
  op voor advertenties en POS-communicatie. Je bewaakt hierbij telkens de strategie en de huisstijl..
• Je stuurt zelfstandig externe partners aan (drukkers, bezorgers,…) en je onderhoudt binnen de organisatie een
  goede samenwerking met de betrokken afdelingen.
• Je werkt mee aan verbeteringsprocessen en formuleert suggesties om verdere professionalisering te
  garanderen.
• Je denkt mee na over het concept.
• Het marketingplan is je leidraad, je werkt binnen het marketingbudget en je rapporteert rechtstreeks aan de
  directeur marketing.

Marketing Coördinator (m/v)

• Je hebt een diploma in marketing of communicatie en je hebt enkele jaren succesvolle werkervaring in een
   soortgelijke functie, bij voorkeur in de retailmarketing of in een communicatiebureau.
• Je bent een creatieve marketeer met logisch redeneervermogen die de klant steeds centraal stelt.
• Je hebt een hands-on mentaliteit en werkt proactief, nauwkeurig en zelfstandig.
• Je bent een teamplayer met een sterke persoonlijkheid, een open geest en een ondernemersmentaliteit.
• Je bent stressbestendig, analytisch en kunt om met frequente deadlines.
• Je bent communicatief, spreekt vlot Nederlands en je hebt een goede kennis van het Frans. 
• Je gaat vlot overweg met Microsoft Officepakket.
• Ervaring in de online wereld is een troef.
• Je hebt kennis van Above The line Communicatie en je bent vertrouwd met POS-communicatie.
• Je hebt affiniteit met AVA en je bent fan.


