Upgrade Estate zoekt:

PERFORMANCE MARKETEER
Upgrade Estate realiseert huisvesting voor studenten en young professionals en weet als geen ander in te spelen op de
noden van deze doelgroepen. We zijn vooral bekend met ons merk Upkot waarmee we marktleider zijn in België. Ons
geïntegreerd beheer maakt tastbaar waar we als bedrijf voor staan: frisse architectuur, aantrekkelijke gemeenschappelijke
ruimtes, aandacht voor groen, een uitstekende prijskwaliteitverhouding, convenience voor alle partijen én een ‘wooncoach’
als verbindende factor.

Wat je moet weten over je toekomstige job:
• Je bent verantwoordelijk voor de sociale mediakanalen van onze merken
(Upgrade Estate, Upkot, Upliving, Student Rooms)
• Je zet doordacht Facebook, Linkedin en Google Ads campagnes op en optimaliseert deze dagelijks
• Je brainstormt over doelgerichte posts, acties en advertenties per brand
• Je zet samen met onze Webdeveloper krachtige landingspagina’s op en bent een pro in lead generation
• Je analyseert de resultaten die je behaalt en helpt mee aan de uitwerking van diverse digital marketingstrategieën
• Je blijft op de hoogte van ontwikkelingen op vlak van innovatie, digitale media, communicatie en employer branding
• Je rapporteert aan de Marketing Manager

Wat we voor jou in petto hebben:
• Een fulltime job met een vast contract van onbepaalde duur
• Een ﬂexibel team met liefde voor creativiteit, zelfstandigheid en passie
• Een omgeving gericht op persoonlijke groei
• Een loon (en extralegale voordelen) in functie van je expertise en ervaring

Wie komt hiervoor in aanmerking?
• Je hebt een bachelor- of masteropleiding genoten (marketing, communicatie of digitale media) en
combineert dit met relevante werkervaring
• Je bent een social media addict, een lead generation kanon en een creatieve geest met teamspirit
• Je hebt expertise op vlak van online advertising (social media ads, Google Adwords), SEO, CTA’s, Google Analytics
ten remarketing.
• Je bent in staat om op een strategische manier data te analyseren
• Je houdt van storytelling (in het Nederlands, Frans én Engels)

HAVING
THE JOB OF
YOUR LIFE!

Interesse?
Om je kandidaat te stellen of voor meer informatie, stuur een mailtje naar
onze Happiness Ofﬁcer, Soﬁe Liekens, via jobs@upgrade-estate.be.

