
 

OPI BELUX zoekt junior marketeer    
 
Wie zijn we? 

Als invoerder van OPI producten voor België en Luxemburg zetten we steeds ons beste voetje voor, 

letterlijk dan. OPI is wereldwijd gekend voor kwaliteitsvolle hand- en voetverzorgingsproducten. Ons 

enthousiast en dynamisch team kan je terugvinden te Neder-Over-Heembeek, tussen Vilvoorde en 

Brussel, en is dus makkelijk bereikbaar.  

Wie zoeken we? 

Om het team te versterken zijn we op zoek naar een junior marketeer die OPI mee op de digitale 

kaart kan zetten. Jij werkt mee aan de branding van het merk en creëert content (tekst en beeld) 

voor o.a. de website, sociale media en de nieuwsbrief. Ben jij creatief met woord en beeld? Vind je 

moeiteloos je weg in sociale media en houd je van afwisseling? Dan ben jij de collega die we zoeken!  

 

Jouw profiel 

• Je behaalde een bachelor- of masterdiploma in marketing of communicatie.  

• Beauty, lifestyle, trends en fashion zijn begrippen die je graag op de voet volgt en waar je je 

verder in wil verdiepen.  

• Je blinkt uit in communicatie en weet ons hiervan te overtuigen.  

• Je hebt gevoel voor design zodat je ons helpt onze content zo aantrekkelijk mogelijk naar buiten 

te brengen.  

• Je hebt een vlotte, creatieve en sympathieke pen.  

• Je beheerst Nederlands en Frans uitstekend (zowel mondeling als schriftelijk) 

• Fingerspitzengehfühl voor Google Adwords en Google Analytics is een plus.  

• Kennis van Photoshop en Indesign is een must.  

  



Jouw takenpakket 

• Je gaat creatief aan de slag met woord en beeld.  

• Je houdt de verschillende webshops up-to-date door producten te uploaden, banners aan te 

passen, teksten te schrijven.  

• Je werkt nauw samen met je collega’s om kwalitatief werk af te leveren.  

• Je kan de uitgevoerde campagnes omzetten in een heldere rapportage.  

• Je maakt samen met het team een marketingplan op naar particulieren en professionals.  

• Je beheert onze sociale media en pakt dit op een innovatieve manier aan.  

• Je staat in voor de maandelijkse nieuwsbrief naar zowel particulieren als professionals.  

 

Dit mag je verwachten 

• Een afwisselende en uitdagende job met ruimte voor persoonlijke en creatieve inbreng.  

• Interessante en uitdagende projecten.  

• Je komt terecht in een stabiel familiebedrijf.  

• Een fulltime job  

• Een aantrekkelijk salaris met extralegale voordelen (DKV verzekering, maaltijdcheques, 

pensioensparen en 13de maand)  

• Je werkt 39 uur per week waardoor je recht hebt op 6 extra compensatiedagen op jaarbasis.  

 

Wil je graag kennismaken?  

 

Super! Stuur dan snel jouw cv en motivatiebrief naar info@opi-belgium.be.  
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