AVIAREPS is met meer dan 300 reisgerelateerde opdrachtgevers ‘s werelds
toonaangevende specialist in de vertegenwoordiging van o.a. airlines,
bestemmingen en cruisemaatschappijen. De kerntaken van AVIAREPS zijn
o.a. sales & marketing, public relations, reclame, (on line) marketing,
ontwikkeling en beheer van websites en financiële diensten.

Op ons kantoor te Diegem werken ruim 10 gepassioneerde specialisten in een informele sfeer. We zijn actief voor
opdrachtgevers als Tahiti, St Maarten, Idaho. De relatie met onze opdrachtgevers kenmerkt zich door partnership
en een pragmatische en doelgerichte aanpak.

AVIAREPS BVBA zoekt een marketing & trade specialist (m/v)
Wij zijn op zoek naar een Marketing & trade specialist die binnen ons tourism team vooral de Trade &
Marketing werkzaamheden coördineert en uitvoert.

Functieomschrijving
Onze nieuwe collega
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Is het dagelijkse aanspreekpunt voor onze – veelal buitenlandse – opdrachtgevers
Is actief op zoek naar publicitaire kansen, beantwoorden van vragen van de media en onderhouden van een
journalistiek netwerk.
Organiseert pers-events en –reizen, schrijft persberichten en is verantwoordelijk voor het opzetten, uitvoeren
en monitoren van een PR strategie
Beheert diverse social media accounts en is verantwoordelijk voor social media strategieën
Formuleert, presenteert, voert uit en rapporteert online marketingprojecten en samenwerkingen met media
partners
Is verantwoordelijk voor de media-inkoop en voor het aansturen van externe partijen bij de creatie van online
uitingen
is in staat trade en marketing plannen te schrijven, presenteren, uit te voeren, rapporteren en evalueren;
initieert samenwerkingen met travel trade en media partners;
Schrijft tekstproducties zoals e-mail nieuwsbrieven en advertorials voor de consument
Heeft enkele jaren ervaring in een soortgelijke of relevante functie in marketing

Wie zoeken we?
Onze nieuwe collega
•
•
•
•

Beschikt over een relevante combinatie van opleiding en werkervaring (hogeschool of universiteit richting
Marketing/PR)
Heeft kennis van het Belgische (social) media landschap
Heeft ervaring met commerciële communicatie aan klant- of bureauzijde
Heeft ruime ervaring met diverse vormen van cross-device online advertising zoals display advertising (IAB
en rich media), soc. media advertising, native advertising, video advertising, direct mailings, retargeting etc.
Ervaring met Double Click is een pré.

Meer informatie
Sollicitaties: AVIAREPS BVBA, Park Hill, J.E. Mommaertslaan 18b, 1831 Diegem, t.a.v. Mathias Meere.
E-mail: mmeere@aviareps.com. Website: www.aviareps.com.
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Heeft ervaring met de mediaplanning en mediainkoop
Heeft ervaring met het coördineren van de creatie van online media-berichten
Heeft ervaring met schrijven en tekstproducties
Is in staat tot het onderhouden van goede persoonlijke relaties
Is flexibel en heeft geen ‘9-5’ mentaliteit
Vindt het een uitdaging om operationeel bezig te zijn
Ziet niet op tegen een hectische baan en is een echte duizendpoot
Beheerst de Nederlandse, Franse en Engelse taal in woord en geschrift
Kan goed zelfstandig werken en is tegelijk een teamplayer
Heeft bij voorkeur kennis van de reiswereld

Wat bieden we?
•
Beloning overeenkomstig opleiding, kennis en ervaring
•
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
•
Een afwisselende baan in een dynamische omgeving
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