
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social Media Expert 
 

Omschrijving 

Onze partner heeft meer dan 60 jaar consumentenbescherming op de teller. Elke dag 
beantwoorden we honderden vragen van leden – in de pers, in ons call center, in onze 4 
magazines, op onze website en onze sociale mediakanalen. Maar we zijn ook een organisatie in 
transitie, volop bezig om die jarenlange ervaring te blijven inzetten op alle manieren die de 
moderne consument verlangt. Daarom zijn we op zoek naar vers bloed om onze transformatie extra 
brandstof te geven.    

Voor de afdeling Online Services zijn we op zoek naar een Nederlandstalige Social Media Expert 
om de aanwezigheid op het sociale-mediatoneel te versterken.  

Verantwoordelijkheden 

 Je vertaalt de strategie rond social media in een sterk contentplan, in nauwe samenwerking 

met de afdelingen die inhoud aanleveren en marketing  

 Je creëert engagerende sociale content die onmiddellijk de aandacht van de consument trekt  

 Je jongleert met de beschikbare formaten eigen aan elk social media-platform  

 Je speelt op een slimme manier met een mix van organische en betalende posts  

 Je test en meet voortdurend de prestatie van de posts  

 Je werkt samen met social media adviseurs en contact center medewerkers  

 Je levert aan producenten van inhoud inzichten over wat werkt en wat niet  

 Je bent mee met de laatste trends en analyseert voortdurend nieuwe formaten, platformen 

en manieren om te innoveren 

 

Profiel 

 Je hebt idealiter een opleiding in digitale communicatie/marketing  

 Je hebt 3-5 jaar ervaring in social media • Je leeft en ademt social media  

 Je levert feilloze copy die blijft hangen  

 Ervaring in design en/of videorealisatie is een plus  

 Ervaring met CMS, Google Analytics, Photoshop is een plus  

 Nederlands is je moedertaal, je hebt een goede kennis van het Frans  

 Je bent creatief, consumentgericht en flexibel.   
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Aanbod 

 Een gevarieerde en uitdagende functie in een team van enthousiaste medewerkers  

 Een full time contract van onbepaalde duur  

 Een aantrekkelijk salarispakket, aangevuld met extralegale voordelen (hospitalisatie- en 

groepsverzekering, maaltijdcheques, transportvergoeding…)  

 Een flexibel uurrooster  

 Een gemakkelijke bereikbaarheid (vlakbij het treinstation Brussel-Zuid) 

 

 

 

 

 

 

 

Solliciteer nu 

info@pa-recruitment.be 0470/85.50.88 

www.pa-recruitment.be 
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