
 

Digital Marketeer/Graphic Designer  

Als Digital Marketeer & Graphic Designer, is zowel de digitale ruimte als grafische vormgeving jouw 
habitat. Je focust op de online dynamiek van de merken Limited EdiEon en 2TEC2 in al zijn aspecten 
en coördineert digitale plaJorms naar inhoud, vormgeving en conversiedoeltreffendheid. Je graphic 
design- en branding skills zal je daarnaast ook in een aantal pre-print documenten kunnen toepassen. 

Als geen ander weet jij specifieke doelgroepen digitaal te vinden, te binden en te boeien.  
Je kan een sociaal content plan uitwerken. Hoogwaardige en creaEeve content bedenken en schrijven 
is een talent dat je moeiteloos combineert met jouw feeling voor een luxueuze grafische look en feel. 
Ivm socials en web, ga je moeiteloos aan de slag met de uitdagingen van search, community building, 
engagement, conversies, dialoog en digital adverEsing en - markeEng. 
Ivm de website, zorg je voor een inspirerende, vloPe, state-of-the-art user experience en dynamiek. 
  
Heb je affiniteit met luxury lifestyle, interieur, texEel en trends?  Dan is deze funcEe van digital 
marketeer & graphic designer bij de groep Limited EdiEon / 2TEC2 iets voor jou!  

FuncEeomschrijving : 
-Sturing en coördinaEe van een full content plan op sociale kanalen en website 
-Hands-on visual content creaEe: graphic design, layout, fotografie, video, banners.. 
-Hands-on copywriEng en beheer vertalingen inhoud en teksten voor de campagnes op socials, 
portals, web, email,... 
-Beheer van mediabank (fotos van gerealiseerde projecten, producJiches..) en organisaEe 
aanlevering/raadpleging hiervan intern en extern. 
-Ontwikkeling, opvolging en evaluaEe van digitale markeEngcampagnes. 
-Ontwikkeling van efficiënte emailcampagnes (database van 30.000 contacten). 
-Up to date houden en dynamiseren van website, in funcEe van product launches, nieuwe collecEes, 
nieuwe funcEonaliteiten en nieuwe targets. 
-Varia graphic design en branding design ivm media campagnes, werkdocumenten, nieuwe product 
launches, persdossiers, beurzen, jaarlijkse catalogi en prijslijsten. 

-Je werkt samen met markeEngcollega’s die verantwoordelijk zijn voor het productmanagement en 
productspecifieke markeEngacEviteiten per merk. 
-Briefing, opvolging en budgetbeheer als aanvullende samenwerking met externe agencies.  
-Maandelijkse rapportering tov de doelstellingen en vastgelegde KPI’s 

Profiel 
- Je hebt goede en up-to-date kennis van B2B inbound markeEng, ervaring met CMS plaJormen en 
markeEng automaEon oplossingen, inzicht in user experience (UX) and user interfaces (UI), SEO, SEA, 
Google AdverEsing, Google AnalyEcs, Google Adwords, e-mail en database markeEng, inbound/
content markeEng, website management en digital adverEsing/digital media principes. 
- Je kan een minimum aan grafisch design toepassen in content creaEon d.m.v. toepassingen zoals 
Adobe Indesign, Illustrator of Photoshop. 
- Je hebt talent en kennis in fotografie en video, om ook zelf creaEe te doen. 
- Je hebt een oog voor estheEek en design 



- Je bent ordelijk en hebt oog voor detail en consistenEe.  
- Je bent goed georganiseerd in Emelines en verliest geen enkele deadline uit het oog. 
- Je bent in bezit van een bachelor -of masterdiploma in een digital markeEng, markeEng, digitale 
grafische vormgeving, of gelijkwaardig door ervaring 
- Indien je beschikt over een Google cerEficaat, is dit een plus.  
- Meer dan 5 jaar relevante ervaring in soortgelijke job binnen een internaEonale omgeving. 
- Je talenkennis is heel belangrijk: je schrijf op zijn minst vloeiend Engels en Nederlands, kennis van 
het Frans is een pluspunt. 
- Je hebt een minimale ervaring in briefen en opvolgen van agencies voor occasioneel 
ondersteunende media planning of graphics. 

Het bedrijf 
2TEC2 en Limited EdiEon zijn hoogkwalitaEeve luxe-vloertoepassingen in de vorm van geweven vinyl 
en handgetufe tapijten. Deze worden toegepast in de meest presEgieuze projecten, zowel 
commercieel als residenEeel. Je internaEonaal doelpubliek omvat architecten, binnenhuisarchitecten, 
projectontwikkelaars, bedrijven, kantoorinrichters, hotels, openbare gebouwen, privé-bouwheren en 
installateurbedrijven. 

Ons aanbod :  

- Je maakt deel uit van een groeiend, financieel gezond en gepassioneerd familiebedrijf dat 
internaEonaal acEef is en waar iedereen elkaar kent. 
- Een no-nonsense mentaliteit met een vlakke structuur in een aangename ruime, lichte 
kantoorruimte. We voorzien ons team graag van die kleine extra’s zoals dagelijks verse soep en fruit. 
Het bedrijf is gevesEgd nabij Kortrijk.  
- Een aantrekkelijk salarispakket met extra legale voordelen, alsook de mogelijkheid voor een 
fietslease e.a.  

Interesse in deze uitdagende job ? Graag uw kandidatuur sturen naar : piet@le.be 

Indien vragen, neem gerust contact op met Piet Goeminne, HR Manager: 0474/089915 
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