
 

 

 

Onkruid  
Onkruid is een interdisciplinair team dat expertise in architectuur, marketing, muziek en cultuur verenigt om de creatieve context 
van onze steden verder te ontwikkelen. Onkruid organiseert acties, interventies of evenementen die mensen samenbrengen en 
het sociale braakland cultiveren. 

Digital marketing & content creation    
Als digital marketeer en content creator sta je in voor de digitale aanwezigheid & content productie van het grensverleggend 
innovatiefestival and&. Je kijkt samen met de communicatiemanager kritisch naar de doelstellingen, inhoud en middelen van het 
project en werkt in functie daarvan een digitale marketing strategie uit, die je daarna uitvoert. De combinatie van strategisch en 
uitvoerend werk houdt je scherp en dicht bij het project dat de nodige flexibiliteit vraagt.   

Verantwoordelijkheden 
→ Je creëert en organiseert digitale content op de online kanalen van and&.  

→ Je  staat in voor het and& community management. 

→ Je staat in voor de storytelling. Hierbij waak je over het consistente gebruik van de huisstijl en tone of voice. 

→ Je optimaliseert web content en link building. 

→ Je monitort de bezoekfrequentie en de customer journey. 

→ Je staat in voor het onderhouden en updaten van de website. Je zorgt ervoor dat de pagina's levendig en interactief zijn. 

→ Je coördineert foto, video & animatie teams. 

→ Je denkt mee welke digitale toepassingen een meerwaarde zijn voor and&. 

→ Je rapporteert over de digitale activiteiten en stuurt bij waar nodig.  

→ Je ondersteunt in de uitwerking van alle andere vormen van digitale communicatie: presentaties,, offline marketing tools,... 

Profiel 
→ Je hebt voeling met de ontwikkelingen in tech en innovatie, cultuur, muziek en kunst. 

→ Je denkt digitaal en bent mee wanneer we het hebben over dark posts, social listening en het verschil tussen SEO en SEA. 

→ Je hebt een goede pen in het Engels en Nederlands. Social captions vloeien zo uit je pen en je leest graag teksten na.. 

→ Je hebt uitgebreide kennis en ervaring in online marketing platformen (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Google, etc.). 

→ Je bent vertrouwd met marketing automation, CMS- en CRM systemen, Mailchimp, etc. 

→ Je bent communicatief sterk, people skills zitten er van nature in. 

→ Je werkt resultaatgericht en strategisch.  

→ Je bent een plantrekker en weet steeds het overzicht te bewaren. 

→ Je werkt gestructureerd. Iedereen kan met jouw schema’s en planningen aan het werk. 

→ Je bent zelfkritisch, stressbestendig en oplossingsgericht.  

→ Je bent flexibel en past je goed aan aan veranderingen doorheen het proces. 

→ Je werkt graag samen met een team en kan goed de sterktes en zwaktes inschatten van zowel je team als van jezelf. 

Vacature - digital marketing en content creation  

http://www.andleuven.com


Extra  
→ Ownership: Je werkt in een klein team waar iedereen aan dezelfde kar trekt, maar ook zijn verantwoordelijkheid heeft. Je neemt 

ownership over jouw deel en neemt de best mogelijke beslissingen voor het team en het merk.  

→ Flexibiliteit:  and& blijft doorheen het project evolueren. Evolueer mee & denk in oplossingen.  

→ Team: Ieder van ons heeft zijn expertise, maar als team sta je nog sterker. We staan erop om in een constructieve omgeving te 

werken waar iedereen zijn steentje bijdraagt.  

Aanbod 
→ We bieden je een 4/5e functie van een jaar en een marktconform salarispakket binnen PC304.110 gecombineerd met 

extralegale voordelen in lijn met je kennis en ervaring. 

→ Periode: augustus 2020 - mei 2021. Kan verlengd worden in functie van nieuwe Onkruid projecten. Opstart datum kan flexibel 

en na overleg aangepast worden.  

→ Je werkt in een jong en dynamisch team 

→ Van augustus tot en met december 2020 werk je afwisselend  op ons kantoor in  Leuven en Brussel-Noord. Van Januari tot en 

met mei 2021 werk je op ons kantoor in  Leuven.  

Interesse 

Mail je CV en motivatie naar info@onkruid.studio voor 15 juni 2020.  
Meer weten over and&? www.andleuven.com 

Contact Onkruid  

Wim Thijs 
wim@onkruid.studio 
+32 494 66 58 26  
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