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Ondernemende business to business marketeer met enkele jaren ervaring  
en sterke digitale skills.

In vaste dienst
Viloc groeide de voorbije 5 jaar uit van een prille startup 
naar een ambitieuze scale-up die vast van plan is om de 
wereld van Asset Tracking te veroveren. 
Wij zijn op zoek naar een all round marketeer die mee 
een strategie kan uittekenen, commercieel kan denken 
en kan instaan voor de realisatie van deze aanpak in de 
praktijk. Viloc brengt de fysieke en digitale wereld bij 
elkaar, digitale marketing is dan ook een substantieel 
deel van je opdracht.

Profiel
Je neemt de volledige verantwoordelijkheid voor 
de (digitale) marketing van Viloc. Zo bespeel je de 
juiste digitale kanalen om grote aannemersbedrijven, 
verhuurbedrijven en installateurs bewust te maken 
van de opportuniteiten die Viloc Asset Tracking biedt. 
Heel belangrijk: je bent ook de persoon die onze eigen 
webaanwezigheid stuurt naar optimale SEO en conversie 
en die onze e-commerce aanpak op poten kan zetten. Je 
zorgt ervoor dat website en sales materialen up-to-date 
blijven én dat iedereen over de meest recente informatie 
beschikt. We werken voor “de bouw”, dus je begrijpt ook 
de dynamiek van deze sector. 

Wij zijn een ambitieuze no-nonsense organisatie die 
dingen wil aanpakken. Communicatie lijnen zijn kort en 
direct, iedereen werkt nauw samen met volle overgave. 

In deze omgeving floreer jij als een ondernemer in de 
onderneming.

Sleutelwoorden voor jouw persoonlijkheid:
zelfstandig, flexibel, ondernemend, initiatief nemen, 
denken in oplossingen, lange termijn werken, geen nine-
to-five mentaliteit, sociaal, doener.

Relevante kennisgebieden:
• Email marketing
• E-commerce
• SEO, SEA, LinkedIn advertising
• Content marketing
• Content productie, vooral copywriting
• Social media marketing
• Talen: Nederlands, Frans, Engels

Je werkt heel nauw samen met de oprichters van het 
bedrijf en staat in voor de volledige marketing mix. Een 
mooie uitdaging voor een marketeer met de ambitie om 
zijn of haar kennis écht te laten renderen.

Vacature Business to Business Marketeer

Ben je geïnteresseerd in deze job? Stuur dan 
een mailtje naar info@viloc.eu om je kandidaat 
te stellen. Mail ons zo snel mogelijk je CV en 
motivatiebrief ter attentie van Tim Gestels.

get your tools 
connected


