Nostalgie is de derde privéradiozender voor Vlaanderen
met een unieke mix van muziek uit de jaren 70, 80
en 90. Nostalgie zit al 10 jaar in de ether en bereikt
wekelijks meer dan 700.000 luisteraars, voornamelijk
actieve volwassenen tussen de 30 en de 55 jaar oud.

Nostalgie is op zoek naar een Assistant Marketeer om het marketingteam te versterken. Kom je
vers van de schoolbank of heb je net je eerste ervaring achter de rug? Dan ben jij misschien wel dé
collega waar wij naar op zoek zijn.

Wie zoeken wij?

Je ben een goeie multitasker, die prioriteiten kan stellen, het

werk efﬁciënt plant en steeds deadlines respecteert. Je hebt
een goed oog voor detail, je krijgt energie van het behalen van resultaten en werkt graag in een
dynamische omgeving. Wij houden van collega’s met een open geest die echte teamplayers zijn.

Wat moet je doen?
- Je assisteert de marketing manager bij de uitwerking en opvolging van de marketingstrategie en
de uitvoering van het marketingplan
- Je analyseert de prestaties van de verschillende marketingacties
- Je leidt de partnerships van Nostalgie in goede banen, van contract tot praktische uitwerking
- Je bent verantwoordelijk voor het mediaplan van inboeking tot aanlevering
- Je volgt het vastgelegde marketingbudget nauwkeurig op
- Je houdt de website en social media van Nostalgie mee up-to-date
- Je behartigt de contacten met externe productiebedrijven

Wat moet je kunnen en wat hebben wij te bieden?
Je hebt een diploma in marketing, hebt een goede kennis van Word, Excel en PowerPoint. Je
beschikt over een vlotte pen. Nederlands is je moedertaal, maar je kan je ook vlot uitdrukken in
het Frans, zowel mondeling als schriftelijk. Nostalgie biedt je een deeltijdse tewerkstelling (20u
per week), een marktconform loon met voordelen en een job in een erg enthousiast team in een
leuke werkomgeving.

Kan je niet wachten om te starten ?
Mail je CV naar solliciteer@nostalgie.eu

