Marketing Team Lead
Natuurinvest zoekt een team lead voor het marketingteam in haar kantoren in Gent & Brussel.
Interesse? Lees hieronder meer.

Dit zijn wij
Natuurinvest investeert in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos in projecten die:
•
•
•

de biodiversiteit in Vlaanderen verhogen
de beleving van de natuur vergroten
de kennis over de natuur doen groeien

Hierdoor kan Natuurinvest investeren in o.a. Inverde, hét opleidingscentrum voor professionals in
groen-, bos- en natuurbeheer. We zijn de marktleider in Vlaanderen én tevens ‘hofleverancier’ van
het Agentschap voor Natuur en Bos.

vacature

Met initiatieven zoals Tuinrangers en Ecopedia delen we de natuurkennis van onze experten met
het grote publiek, om zo impact te maken op de biodiversiteit in Vlaanderen. We werken samen
met overheidspartners en private ondernemers, en zorgen er onder meer voor dat iedereen volop
van onze natuur kan genieten, zoals in het Zwin Natuurpark.
Om bovenstaande doelstellingen te realiseren is er een sterk marketingteam nodig dat precies
weet hoe we onze verschillende doelgroepen voor onze diverse diensten het best kunnen bereiken.
Nu zoeken we een dynamisch en positief persoon om dit team te leiden!

Dit is je job
Als Team Lead Marketing combineer je 2 sterke skills: hands-on marketeer en people
manager. Enerzijds zal je dus zelf strategische en operationele marketingtaken
uitvoeren en anderzijds zal je een team van een 4 à 5-tal collega’s dagelijks aansturen.
(50-50)
• De strategische aanpak ontwikkel je samen met je team en bespreek je met jouw
leidinggevende business manager van Natuurinvest. Samen zorgen jullie ervoor dat het
team optimaal functioneert en dat iedereen ingezet wordt op zijn of haar sterktes. Je
hebt oog voor talent en zorgt ervoor dat collega’s hun specifieke talenten verder
kunnen ontwikkelen.
• Je coördineert de ontwikkeling van een communicatie- en marketingplan voor zowel
Natuurinvest als Inverde. Je houdt daarbij rekening met de doelstellingen van ons
meerjarenplan. Je zorgt ervoor dat concrete acties omschreven worden en koppelt hier een
relevant budget aan. Je bepaalt en beheert hierbij de nodige externe partners en de
bijhorende budgetten.
•

Na goedkeuring door het management team ben je in staat om het plan in uitvoering
te brengen binnen de voorziene tijd, budget en kwaliteit. Je rapporteert de vooruitgang en
bespreekt eventuele bijsturing op regelmatige basis met je leidinggevende.
•

Alle informatie over onze organisatie vind je op www.natuurinvest.be

Je zorgt ervoor dat er in alle richtingen vlot gecommuniceerd wordt binnen de
organisatie. Je teamleden zijn geïnformeerd en zowel management- als andere teams
blijven op de hoogte van de activiteiten van het marketingteam.
•

Dit ben jij helemaal (of toch bijna)
•
•

Je bent positief ingesteld.
Je bent dynamisch, flexibel en stressbestendig.

Je beschikt over een hoger diploma marketing of gelijkwaardig.
Je hebt jezelf reeds bewezen als creatief marketeer met commerciële mindset
Je hebt ervaring met het leiden van een team en geniet van de interpersoonlijke
aspecten die daarbij komen kijken. Je bent een geboren people manager.
• Je hebt een goede kennis van digitale en offline marketing en bent mee met de laatste
trends.
• Je bent ondernemend, neemt graag initiatief en komt met innovatieve ideeën.
•
•
•
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•

Je combineert analytische en strategische vaardigheden.

Dit hebben wij voor jou
Een functie met veel ruimte voor eigen inbreng.
Een voltijds contract van onbepaalde duur.
Een loon in functie van je ervaring. Bovendien geniet je van gevarieerd pakket
extralegale voordelen waaronder maaltijd- en ecocheques, een groeps- en
hospitalisatieverzekering, een smartphone- en thuiswerkvergoeding en een genereus
aantal verlofdagen.
•
•
•

•
•
•

Een leuke en zinvolle job met échte impact op de Vlaamse natuur.
Een flexibele werkorganisatie om werk en privéleven te combineren.
We bieden de mogelijkheid om van thuis of op kantoor (Brussel of Gent) te werken.

Benieuwd wie je nieuwe collega’s bij Natuurinvest en Inverde? Neem een kijkje op
natuurinvest.be/team.

Solliciteer nu!
Stuur voor 4 september je CV en een motivatiebrief en/of filmpje van jezelf naar
natuurinvest.team@vlaanderen.be.
In de brief/het filmpje van max 3 minuten vertel je ons:

Alle informatie over onze organisatie vind je op www.natuurinvest.be

1.

Wat je motivatie is voor deze job.

2. Waarom jij een goede marketeer bent.
3. Wat van jou een goede people manager maakt.

Heb je vragen of twijfels? Aarzel niet en neem contact op via natuurinvest.team@vlaanderen.be.

Over het selectieproces
Tijdens het selectiegesprek ontmoet je de HR-verantwoordelijke en je toekomstige
leidinggevende. Je krijgt op voorhand een opdracht om tijdens je gesprek voor te stellen. We
peilen tijdens datzelfde gesprek ook naar je motivatie en competenties. We laten je nadien snel
weten of je al dan niet kan starten.
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Tot binnenkort!
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