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De Deltagroep is een samenwerkingsverband van vzw De Kringloopwinkel Deltagroep, vzw 
Constructief en vzw Mobiel. We ontwikkelen als maatwerkbedrijven verschillende producten, 
diensten en activiteiten. Op die manier helpen we onze medewerkers maatschappelijk en 
professioneel te participeren en versterken we het sociaal weefsel. De 3 vzw’s bieden banen en 
werkervaringskansen voor wie om persoonlijke redenen moeilijk een job vindt.  De 
Kringloopwinkel zorgt tevens voor minder afval en een breed aanbod voor elk budget. 
 
Meer informatie over de werking van de groep is te vinden op www.deltagroep.be,  
www.dekringloopwinkel.be, www.vzwconstructief.be en www.mobiel.be. 
 
Deltagroep zoekt een gedreven collega: 

Allround Marketeer (m/v) 
 
FUNCTIE-INHOUD 
 
Wil je het verschil maken met marketing en communicatie? De juiste snaar raken en impact 
hebben op het vlak van duurzaamheid, circulariteit en sociale tewerkstelling?  
Het kan bij maatwerkbedrijven De Kringloopwinkel, Mobiel en Constructief. Dankzij 
inhoudelijk en visueel sterke communicatie - online en offline - help je 
als #verschilmaker groei realiseren van onze bedrijfsactiviteiten. Zo maak je voor meer dan 
300 medewerkers een groot verschil.   
 
Als Allround Marketeer garandeer je samen met het team de uitvoering van het jaarplan. 
Jouw creatieve inbreng resulteert in klantgerichte boodschappen die pakken en blijven 
plakken.  
 
Concreet omvat jouw functie onder andere volgende aspecten: 

• Het beheer en de ontwikkeling van (nieuwe) online kanalen.  
• Op basis van de content kalender creëer je de juiste visuals en short copy. 
• Je helpt influencer marketing en online communities ontwikkelen. 
• Je speelt in op de behoefte m.b.t. communicatie- en promotiemateriaal, zoals 

affiches, folders… 
• Korte video’s maken en monteren. 
• Opmaak/ontwerp van print in het overeenstemming met de grafische richtlijnen van 

de huisstijl. 
• Ondersteuning voor interne en externe events en acties.  

 
 
 

http://www.deltagroep.be/
http://www.dekringloopwinkel.be/
http://www.vzwconstructief.be/
http://www.mobiel.be/
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PROFIEL 
• Je bent gedreven om het verschil te maken met marketing en communicatie en kan 

ook zeggen waarom. 
• Social media - zowel voor boomers als voor Gen-Z - en digitale marketing zijn jouw 

speeltuin. 
• Ideeën (out of inside the box) hebben is zilver, ze uitvoeren rules. 
• Je hoeft het alfabet van marketing buzzwords niet van buiten te kennen, maar je kan 

het wel inhoud geven.  
• Grafisch kan je aardig uit de voeten en hebt ervaring met opmaak voor print- en 

drukwerk. 
• Je straalt positieve vibes uit en kan zelfstandig werken. 

 
Praktisch: tewerkstellingsplaats Heule + diverse locaties in de regio Zuid-West-Vlaanderen; 
basis kantooruren. 
 
AANBOD 
• Motiverende en enthousiasmerende werksfeer in een dynamisch sociaal bedrijf;  
• verloning volgens intern barema (+ maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering,…);  
• de kans om een belangrijke maatschappelijke bijdrage te leveren via de sociale en 

milieudoelstellingen van de organisatie; 
• contract voor onbepaalde duur; 
• open houding tov aanvullende opleidingen en vormingen. 
 
 
INTERESSE? 
Herken jij jezelf in deze beschrijving en wil je aan de slag als allround marketeer? 
Aarzel niet en mail uw motivatie en een volledige CV tav Sylvie D’Hondt, 
personeelsdirecteur, naar: vacature@deltagroep.be met vermelding van “Allround 
Marketeer” 
 
Solliciteer per mail 
 
 

mailto:vacature@deltagroep.be
mailto:vacature@deltagroep.be?subject=Vacature%20Marketing%20en%20Communicatie%20Medewerker

