
JE KRIJGT EEN DYNAMISCHE VERANTWOORDELIJKHEID : 

• Uitbouwen van kwalitatieve content: foto’s, video’s, copywriting, etc.
• High-end grafische uitwerking 
• Dagelijks beheer van de websites via CMS en SEO optimalisering 
• Beheren van de verschillende communicatieplatformen: Instagram, LinkedIn, Facebook, Pinterest, newsletter, website, etc.
• Beheren van contact databases en marketing automation campaigns

JE LEEFT JE UIT IN EEN SCALA VAN DIGITALE VAARDIGHEDEN:

• Eerste werkervaring in digital marketing, bij voorkeur B2B
• Beschikken over een bachelor diploma of gelijkwaardig door ervaring
• Data-minded 
• Je spreekt & schrijft vlot Engels, Nederlands en Frans
• Kennis van SEO/SEA, Google Analytics, marketing automation tools (vb. Hubspot, Marketo)
• Vaardig in grafische softwares en hands-on in fotografie/videografie (Adobe Indesign, Photoshop, Illustrator)
• Inventief en creatief, met een vlotte pen en een stevig schrijftempo
• Feeling voor high-end communicatie en beeldvorming
• Teamplayer

JE HEBT EEN OOG VOOR DESIGN: 

Als je houdt van de wereld van interieur en lifestyle, heb je hierbij jouw droomjob gevonden.

Limited Edition en 2tec2 zijn high-end design handgetufte tapijten en geweven vinyl vloeren.

EEN BEDRIJF MET AMBITIE VERWELKOMT JE:

• Je maakt deel uit van een gepassioneerd bedrijf in volle internationale groei.
• Je voelt je thuis in onze “can-do”-mentaliteit waar je volop initiatief kan nemen. 
• Een aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen (vb. fietslease).
• Je werkt in aangename lichte kantoorruimte en showroom nabij Kortrijk. Kleine extra’s zoals verse soep en fruit of samen met je 

collega’s aan het saladebuffet lunchen creëren een fijne familiale sfeer. 
• Je job heeft veel variatie en tal van ontplooiings- en opleidingsmogelijkheden.

DE GROEP “LE TISSAGE” IS 

GESPECIALISEERD IN SPINNEN, VERVEN, 

(HAND)TUFTEN EN WEVEN OM ZO 

HOOGWAARDIGE VLOERBEKLEDINGEN 

TE CREËREN DIE GECOMMERCIALISEERD 

WORDEN ONDER 2 GERENOMMEERDE 

MERKEN OP DE MARKT:

LIMITED EDITION EN 2TEC2.DIGITAL MARKETEER
IN INTERIEUR/LIFESTYLE

CONTACT:
PIET@LE.BE  - 0032 474 089 915 – PIET GOEMINNE 

284, CHAUSSÉE D’AELBEKE
7700 MOUSCRON - BELGIUM


