
 

 

Arteel helpt bij de creatie van een organisatiecultuur waar medewerkers zich verbonden voelen met de missie, 

de waarden en elkaar. Een cultuur waar waardering een werkwoord is en waar medewerkers kunnen 

uitgroeien tot de beste versie van zichzelf. Wij geloven dat medewerkers die zich echt gewaardeerd en 

verbonden voelen met hun werkgever, gelukkiger en zelfs gezonder zijn. Arteel is de Belgische pionier en 

marktleider voor Employee Experience & Customer Loyalty en heeft sinds kort ook een kantoor in Londen 

geopend.  

Voor ons kantoor in Herent zijn we op zoek naar 

Marketing & Communication Manager 
Ben jij een enthousiaste digital marketeer? Combineer jij analytische vaardigheden met een vlotte pen?  

Ben jij gepassioneerd door de psychologie van verkoop, bedrijfscultuur, waardering en zelfontwikkeling?  

Laat jij je niet weerhouden door een 9-tot-5 mentaliteit? Dan ben jij de ervaren marketeer die we zoeken. 

Wij zoeken 

 Een allround digital marketeer die de Marketing Director helpt bij het uitwerken en opvolgen van digitale 

marketing- en communicatiestrategieën 

 Een SEO-, SEA- en social media specialist die verantwoordelijkheid neemt voor het ontwikkelen, beheren en 

optimaliseren van campagnes, webinars en websites 

 Een expert die actief bijdraagt aan de externe communicatie om de Arteel brand en producten verder in de 

markt te zetten en de leadgeneratie en -conversie te boosten 

Jij beschikt over  

 Een master en minimum acht jaar relevante ervaring – bij voorkeur in een B2B omgeving 

 Praktische ervaring met de verschillende online advertising-platformen (LinkedIn, Facebook ...)  

 Een grondige kennis van SEO, Google Search Console, Analytics & Tag Manager 

 Een vlotte pen om in het Nederlands en Engels verbindende teksten op papier te zetten 

Hier herken jij jezelf in 

 Je bent een organisatorisch talent. Werken doe je op een gestructureerde manier met de puntjes op de i. 

 Je bent hongerig om te groeien en investeert voortdurend in je eigen ontwikkeling. 

 Je bent ondernemend, positief ingesteld en hebt een ‘can-do' houding. 

Wij bieden 

 Wil je van thuis werken of tijdens de middag gaan sporten? Telewerk en in-house fitness zijn voorzien! 

 Een breed aanbod aan verantwoordelijkheden, trainingen en opportuniteiten om te groeien 

 Een familiebedrijf met een positieve cultuur en een dynamisch, warm team 

 Een aantrekkelijk salaris en een bedrijfswagen 

 Bekijk ook de “Top 26 redenen om bij Arteel te werken” op www.arteel.eu/nl/careers/  

Interesse? Wees snel en solliciteer vandaag nog! 

We kijken uit naar je CV en motivatiebrief! Neem contact met ons op via careers@arteel.eu. 


