Vacante betrekking:
Email Marketing Manager… en zo veel meer...
Wie we zijn:
We zijn een professioneel fotolabo gevestigd in Brussel met meer dan 40 jaar ervaring dat beelden
100 % digitaal produceert.
Ons cliënteel zit in de decoratieve en artistieke wereld zoals musea en kunstgalerijen.
Authentic staat aan de top als het gaat over beeldkwaliteit en klantenservice.
-We hebben een beeldproductie afdeling waar de beelden via verschillende procedés tot stand
komen. We produceren steeds de hoogst mogelijke haalbare kwaliteit die de klanten tot
tevredenheid moet stemmen.
We drukken met recente Epson printers en lichtbestendige inkten onder andere op lichtbestendige
materialen (ISO 9706)
We drukken rechtstreeks met ecologische inkten op plaatmaterialen.
We produceren ook Chromaluxe
We produceren beelden tot 200 x 300 cm groot.
-We hebben een opkleef- en inkaderafdeling die deze beelden verwerkt tot ophangklare en
onmiddellijk bruikbare stukken.
We beschikken over een paar exclusieve licenties zoals het opkleven achter plexi met het
gepatenteerde Diasec procedé.
We ontwerpen en produceren onze eigen exclusieve kaderprofielen in hout en aluminium.
Nieuwe Website:
Er is veel energie gestoken in een compleet nieuwe website die binnen enkele weken online wordt
gezet. Momenteel worden de laatste details aan de Registratie en Bestelmodule afgewerkt.
Je kan er via de volgende link naar toe: https://www.authenticphoto.com/nl/

De Opdracht :
Opstarten van een emailcampagne, (2x per week), aan de hand van een bestaande gesegmenteerde
database. Gebruik makend van een gekend online email programma dat volledig aan onze noden kan
aangepast worden.
Een programma opzetten voor het testen en controleren van segmenteringen aan de hand van onder
andere conversies. Rapporteringen dienaangaande uitbouwen.
Samenwerken met een samengesteld marketing team ( Design, Content, Productiemanagement…)
Samenwerken met het bestaande website team en de CRM verantwoordelijken.
Bijkomende opdracht: Opzetten van onder andere een facebookpagina en Instagram account.
Wie zoeken we:
Bij voorkeur iemand met een “gestudeerde” richting “Online Marketing” – “Communicatie” of
vergelijkbaar.
Je beschikt over beroepservaring in de wereld van Email Marketing en E-Commerce.
Een goed analytisch vermogen is een basisvaardigheid en je beleefd plezier aan je werk.
Je beschikt over kennis om de gekende evaluatie software op te zetten en te gebruiken (vb Google
Analytics)
Persoonlijk beschik je over de capaciteit om zelfstandig een gestructureerde werkwijze uit te
bouwen, online met een team te kunnen samenwerken, dit alles overgoten met een sausje
creativiteit.
Een goede basiskennis van de Belgische nationale talen (liefst tweetalig) alsook het Engels is een
must.

Wat kunnen we bieden:
Deel uitmaken van een bedrijf dat nationaal en internationaal groeit met toekomstmogelijkheden.
Flexibele werktijden, Flexibele werkplaatsen en een ecologische verantwoorde verplaatsings
methodiek.
Een modern prestatiecontract met het oog op de lange termijn.
Snelle beslissingen door een vlakke organisatiestructuur.
Grote kortingen voor je eventuele persoonlijke beeldproducties.
We zorgen intern voor je productenopleiding.
Interesse in een gesprek? Stuur je kandidatuur naar Jobs@authenticphoto.com of naar Authentic
Visual Communication, Sint Bernardusstraat, 9 te 1060 Brussel.

