
 

Junior Campaign manager 
 
Voor ons kantoor in Brussel zijn we op zoek naar onze toekomstige campaign manager collega. 
  
Jouw opdracht bestaat erin om, samen met de rest van het team, de creatieve strategieën voor de 
campagnes van onze klanten uit te werken en deze campagnes op te volgen en te beheren. 
  
Concreet: je bedenkt en bepaalt de beste creatieve strategie voor elke campagne, geeft die vorm en legt 
ze ter goedkeuring voor aan de klant. Eenmaal goedgekeurd, zorg je voor de juiste uitvoering met de 
influencers, beantwoord je hun vragen etc... 
  
Je bent het aanspreekpunt en contactpersoon voor zowel de influencers als je klanten! Als Junior 
Community Manager ben je verantwoordelijk voor al onze sociale netwerken en de interactie met onze 
influencers om een goede relatie met hen te onderhouden! 
 
We geven jouw de vrijheid en het vertrouwen om 50% van de tijd thuis te werken, maar we maakten het 
intussen zo gezellig en inspirerend op kantoor dat je misschien wel vaker wil afkomen. 
  
JOUW PROFIEL 
• Je hebt minimaal een bacheloropleiding achter de rug, bij voorkeur in marketing, 
communicatiemanagement, (toegepaste) economische wetenschappen, … 
• Je hebt een werkervaring van 0-2 jaar. 
• Je beschikt over goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden in het Nederlands. 
• Een grondige kennis van Frans en/of Engels is een sterk pluspunt. 
• Je bent een kei in het maken van presentaties en het concreet maken van concepten 
• Je bent creatief en hebt een neus voor nieuwe (digitale) tendensen en weet er gericht op in te 
spelen; eigentijdse communicatie- en reclametechnieken kennen voor jou geen geheimen 
• Je hebt kennis van- & ervaring in analytics en statistics, user research en data-analyse 
• Je bent vertrouwd met het medialandschap in ons land 
• Je bent helemaal thuis in werken met excel en powerpoint  
 
BEINFLUENCE BIEDT 
Een gevarieerde en boeiende job in een dynamische, creatieve en uitdagende omgeving; enthousiaste 
collega’s met een hart voor de influencer marketing sector; een competitief salaris en tal van extra 
voordelen. 
 

Herken je jezelf ?  Mail dan je brief en CV naar job@beinfluence.eu 
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