
  

 
 

  
 
 

 

Kom jij ons team versterken?  

VOOR GROEP SPORTOASE IN BRASSCHAAT  
ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR:  

Marketing expert ( tijdelijke functie )  
 
 
 

 
Groep Sportoase is door zijn ongezien en breed aanbod aan bewegings- en recreatiemogelijkheden een 
prachtig gezondheidsparadijs waar plezier, gezonde voeding, beweging en ontspanning hand in hand gaan.  
Onze 16 verschillende (binnenkort 18) vestigingen die over grote zwemgedeeltes, Healthclub met 
fitnessruimte, groepslessenzalen, … beschikken zijn het sportieve hart voor de omgeving met een antwoord op 
de lokale noden. 
 
Functieomschrijving 
 

• Bedenken en uitwerken van on -en offline marketingcampagnes gericht op werving, retentie en 
communitybuilding 

• Op punt stellen van de reeds opgestelde commerciële acties en publicitair materiaal 
• Analyseren en definiëren van commerciële doelgroepen 
• Marktonderzoek en concurrentieanalyse 
• Beheer en aansturing van alle externe communicatieplatformen  
• Verantwoordelijk voor het beheer van al het POS materiaal, drukwerk en promomateriaal 
• Het merk Sportoase bewaken en het verbeteren van de naambekendheid 
• Employer Branding in nauwe samenwerking met HR 
• Sterke content creëren voor onze website en sociale media kanalen in nauwe samenwerking met de 

Social Media & Content Marketeer 
 

Jouw profiel 
 

• Hogere opleiding korte of lange type met specialisatie in Marketing 
• Minstens 2 jaar ervaring in een overkoepelende Marketingfunctie 
• Analytische, creatieve en commerciële capaciteiten 
• Open en positieve ingesteldheid ten overstaan van klanten en medewerkers - sociaalvaardig 
• Teamspeler met verantwoordelijkheidszin 
• Communicatief sterk en denkt probleemoplossend en resultaatgericht 
• Stressbestendig  
• Polyvalent en flexibel in de uitvoering van taken 
• Vertrouwd met MS-Office toepassingen 
• Je hebt een goede schriftelijke en mondelinge kennis van Nederlands, kennis Frans is een pluspunt 



  

 
 

  
 
 

 
 
 
 
Wat bieden wij jou? 
  

• Een goede verloning met tal van extra voordelen zoals o.a. ADV dagen. 

• Een dynamische werkomgeving 

• Een baan met veel verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en vrijheid 

• Een lokale werkstelling en de mogelijkheid tot 1 dag thuiswerk 

• Een baan in een bedrijf dat groeit, samen bouwen we aan de toekomst 

• Een baan in een bedrijf dat maximaal een duurzaam beleid nastreeft 

• Een baan waarin je meewerkt aan een gezondere samenleving voor iedereen 
 


