
                                                 
 

Allround marketeer met een boon voor digital & content  
                                NL/FR – voltijds of 4/5 
 
Thercon, gevestigd in Aartselaar, is exclusief importeur van warmtepompen en 
aircosystemen van het Japanse topmerk General in de Benelux. Sinds januari 2016 is 
Thercon ook exclusief verdeler van Clivet-systemen voor klimaatregeling, verwarming, 
luchtzuivering en luchtverversing in België en Luxemburg. Onze doelstelling is een gezond 
en comfortabel binnenklimaat te creëren in woningen en kantoren. En dat op een 
milieuvriendelijke manier. De General- en Clivet-producten verdelen we via een netwerk 
van meer dan 400 installateurs. Stuk voor stuk ervaren, gedreven en competente 
vakmannen. Ze adviseren, installeren, onderhouden en herstellen met oog voor kwaliteit. 
Om ons jaarlijks groeiende marktaandeel verder uit te breiden en de activiteiten te 
ondersteunen, zijn wij op zoek naar een nieuwe collega m/v: 
 
Functie: In deze zeer gevarieerde functie ben je verantwoordelijk voor het uitdenken, 
implementeren, beheren, analyseren en optimaliseren van on- en offline marketing-
strategieën die onze naamsbekendheid verhogen en leads genereren. Je werkt een digital 
marketing plan uit (incl. SEO, content marketing, analytics), implementeert dit en volgt dit 
op. Je zorgt voor de creatie van content (website, social media, e-mails, online 
marketingcampagnes, brochures,…), beheert zelfstandig marketingprojecten en bent mee 
verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van events. Vanuit je nauwe 
betrokkenheid bij de salesafdeling boor je nieuwe marketingopportuniteiten aan en initieer 
je nieuwe projecten. Je besteedt ongeveer de helft van je tijd aan “all things digital” en de 
andere helft aan projecten (folders, promo, events,…) Je werkt nauw samen met en 
rapporteert aan de marketing manager. 
 
Profiel: Je bouwde reeds een relevante ervaring op als marketeer en hebt die bijzondere 
boon voor online marketing. SEO, SEA, social media, Google Analytics,… hebben geen 
geheimen voor jou. Daarnaast heb je ook offline je sporen verdiend. Je houdt ervan om 
projecten van A tot Z uit te werken en op te volgen. Je hebt een vlotte pen en kan je 
makkelijk inleven in je doelgroep. Je werkt gestructureerd, je communiceert vlot en 
beschikt over een sterk ontwikkeld organisatietalent. Je houdt ervan om kwaliteit af te 
leveren en resultaten te behalen met een team, maar kan ook goed zelfstandig werken. Je 
bent creatief, denkt proactief en neemt initiatief. Nederlands is je moedertaal, maar je 
spreekt en schrijft ook vlot Frans en Engels. 

Aanbod: We bieden je een voltijds of 4/5 contract voor onbepaalde duur. Je komt terecht 
in een sterk groeiende, innoverende organisatie waar ruimte is voor initiatieven. Je maakt 
deel uit van een dynamisch team en kan rekenen op een degelijke interne opleiding en 
ondersteuning van ervaren collega’s.  Onze appreciatie voor jouw talent blijkt uit een 
marktconform salaris, aangevuld met maaltijdcheques,  groeps- en 
hospitalisatieverzekering.  

Interesse? Bezorg snel jouw motivatie met CV: Thercon NV - Angélique Claeys – 
Kontichsesteenweg 52 – 2630 Aartselaar of via jobs@thercon.be.  


