Marketing- Projectmanager
We zijn op zoek naar een leergierige, ambitieuze collega met interesse en kennis van
marketing.
Je werkt een marketing strategie uit en implementeert deze. We zijn een dynamisch bedrijf
en proberen de kar te trekken op het vlak van nieuwe middelen en tools die onze
dagdagelijkse activiteiten kunnen verbeteren.
Concreet hebben we het over Google Adwords, SEO, onze website, E-mailmarketing
campagnes opzetten en opvolgen, Linkedin etc.
Je denkt na over het opzetten van verschillende campagnes en voert deze uit.
Je voelt je volledig thuis in de wereld van digital marketing en je weet goed hoe je de
verschillende middelen kan inzetten om tot een optimaal resultaat te komen.

Projectmanagement bestaat uit het in goede banen leiden van de projecten bij onze
klanten. Contractverwerkingen, opzeggingen, communicatie met de klant en de leverancier
en het project in goede banen leiden door uitstekende opvolging en proactieve
communicatie.
Je stuurt en coördineert tussen alle betrokken partijen en zorgt dat elke partij weet wat er
precies moet gebeuren én wanneer. Tegelijkertijd zorg je ervoor dat de klant telkens op de
hoogte is van het proces.
Je werkt nauw samen met de Accountmanagers en onze partners, je vormt de brug tussen
alle betrokken partijen en je bent communicatief vaardig en hebt een planmatige aanpak. Je
bent een proactieve en assertieve persoon en je wilt continu bijleren.
Bij Runa geloven we dat we het meeste uit iemand kunnen halen door een perfecte work-life
balance te voorzien.
Flexibiliteit is dus iets waar je zeker op kan rekenen bij ons.
Vervolledig ons jong en ambitieus team en ontwikkel jezelf tot een professional in de
fascinerende wereld van Telecom. Onder het motto “If you can make it here, you can make
it anywhere” wachten we vol spanning af wie onze volgende topper wordt!
Wat doet Runa?
Runa gaat het gesprek aan met allerlei types organisaties en analyseert in welke situatie ze
zich vandaag bevinden.
De centrale vraag? Hoe kan Runa de situatie van de klant optimaliseren en de klant helpen
groeien door middel van de telecom infrastructuur te optimaliseren. Mogelijke oplossingen
die wij voorstellen zijn consultancy, telefooncentrales, dataverbindingen, etc.
Wie zijn onze klanten? Runa kan voor elke organisatie iets betekenen, dit zijn een aantal van
onze klanten: Vlaamse Overheid, Volvo, Arcelor Mittal, Meubelen Gaverzicht, etc.
Er is namelijk een groot aanbod en héél veel mogelijk, en Runa maakt de klant wegwijs.

We adviseren en begeleiden te klant tot de perfecte oplossing, op maat van zijn bedrijf,
rekening houdend met zijn specifieke noden.

Profiel
⁃
M/V
⁃
Digital marketing kennis en praktijkervaring is een vereiste
⁃
SEO, SEA, website, blogberichten, social media, e-mail marketing, klantenverhalen,…
⁃
Communicatief
⁃
Autonoom & proactief
⁃
Heel gestructureerd en planmatig
⁃
Telecom kennis is geen must
⁃
Ervaring > 2 jaar.
⁃
Ict skills zijn een plus
⁃
Commercieel ingesteld
⁃
Goede kennis van het Frans

Aanbod
⁃
Vast loon
⁃
Loonbonus
⁃
Onkostenvergoeding
⁃
Maaltijdvergoeding
⁃
Groepsverzekering
⁃
Laptop
⁃
Elk kwartaal meerdere incentives
⁃
Heel gevarieerde en uitdagende job
⁃
Flexibele werkomgeving
⁃
Grondige opleiding in onze diensten
⁃
Met veel plezier naar jouw job komen

