
 

 

Digital Marketeer 
Social media & Web beheer 

 
Als nieuwe collega in het marketingteam neem je het dagelijks beheer en verdere uitbouw van de online 
aanwezigheid van Het Anker en haar merken voor jouw rekening. De verschillende websites en de social media 
kanalen verdienen hierbij jouw dagelijkse, bijzondere aandacht. Klinkt dat als iets voor jou? Dan mag je je hieraan 
verwachten:   
 
Je beheert zelfstandig de online communicatieplanning en volgt dit nauwgezet verder op. Je werkt zelfstandig 
posts uit voor de verschillende social mediakanalen, zowel in woord als in beeld, onderhoudt de verschillende 
websites en stelt B2B en B2C mailings op. Je zoekt zowel intern als extern relevante onderwerpen en kneedt die 
tot aantrekkelijke, online boodschappen. Hiervoor stem je de inhoud en timing goed af met andere afdelingen 
binnen Het Anker en externe partijen. 
 
Je stemt de boodschap naadloos af in functie van de verschillende doelgroepen en weet via welk kanaal en met 
welke content je hen het best bereikt. Daarnaast schrijf je graag overtuigende copy voor elk medium, en dat 
zonder fouten. Ook Franse en Engelse teksten schrijven is geen probleem voor jou. Tenslotte kan je met Photoshop 
werken om beeld- en videomateriaal te bewerken voor alle kanalen. 
  
Voor beide delen van je job ben je de schakel tussen verschillende teams en het centrale aanspreekpunt die alle 
facetten nauwkeurig in het oog houdt. Daarom zijn we op zoek naar iemand die communicatief zeer sterk is en 
planmatig werkt.  
 
Je hebt een eerste, relevante werkervaring van minstens 2 jaar. Je werkt in een flexibel uurrooster, waarin avond- 
en weekendwerk voor jou geen probleem vormen.  

JE BENT GOED IN 

- Creatieve copy schrijven in het Nederlands, Frans en Engels; originele headlines & call-to-actions rollen 
als vanzelf uit je inventieve mouw! 

- Community management van social media 
- Werken met Photoshop 
- Nauwkeurig werken, ook tegen vooropgestelde deadlines 
- Open en duidelijk communiceren 
- Samenwerken: je hebt een sleutelfunctie binnen de werking van Het Anker  

EXTRA GEWELDIG 
- Ervaring met een CMS systeem 
- Je woont in regio Mechelen 

WAAROM BIJ ONS WERKEN 

Het Anker is een familiebedrijf. Dat betekent dat we elkaar bij de voornaam kennen. Althans de meeste van ons, 
want het beginnen er veel te worden. We zijn ondertussen meer dan 100 medewerkers, die elke dag het beste 
van zichzelf geven. Laagdrempeligheid en inspraak is wat we prefereren. Samen elke dag mooie producten maken 
en bezorgen is wat we doen! 

HOE DEZE JOB BINNENHALEN 

Stuur je cv en motivatiebrief door naar vacatures@hetanker.be. Of pak het wat minder traditioneel aan en blaas 
ons van onze sokken met een zelf opgenomen video om jezelf even voor te stellen! Kom vervolgens 3 keer naar 



 

 

hier om ons te ontmoeten (want je collega’s, leidinggevende en HR moeten uiteraard allemaal onder de indruk 
zijn!). Al het voorgaande afgevinkt? Welkom! 


