
 
Digital Marketing Coordinator / Internal Account Manager 
(HALFTIJDSE JOB – 19u) 

 
Joblocatie 

 Waregem 

Functie 
 
Wegens groei zijn we op zoek naar een enthousiasme medewerker die onze commerciële 
binnendienst verder uitrolt en optimaliseert. 

Het gaat hier over de commerciële ondersteuning van onze eigen ontwikkelde producten zoals Scribo, 
Inflecto en Sendé.  Je biedt ook commerciële ondersteuning bij onze webdesign en maatwerk tak. 

Het takenpakket zal vooral bestaan uit volgende functies 

• Het onderhouden van alle productwebsites, dit betreft vooral het omschrijven van de 
functionaliteiten op deze sites en het schrijven van thematische blogberichten.  Op de site van 
Delta Solutions worden er op regelmatige tijdstippen blogberichten geschreven. 
 

• Je hebt een focus op algemene product placement en gaat op zoek naar gerelateerde 
beurzen die matchen met onze diensten. 
 

• Je bent verantwoordelijk voor het uitsturen van mailings. Dit naar diverse sectoren volgens de 
producten.  Je staat tevens in voor het opvolgen van deze mailings.  Contact data verwerk je 
via de Trendstop marketingtool. 
 

• Je onderhoudt onze Social media via een marketingtool en volgt de bewegingen rond de 
berichten op. 
 

• We bieden je ondersteuning via een marketing automation tool ( bv. Marketo , Hubspot … )  
 

• Je voert een eventueel eerste telefonisch gesprek met mensen die reageren op uw marketing 
acties.  
 

• Je werkt de product gerelateerde offertes uit en leest de maatwerk offertes opgemaakt door 
ons team eens door op taalfouten. 
 

• Hebben we nieuwe features ontwikkeld in onze producten dan voorzie je deze features van 
een filmpje en licht je de klanten en prospecten hierover in.  
 

• We laten graag een aantal klanten aan het woord , je staat in voor het organiseren van deze 
use cases samen met een externe partner , je voorziet de use case van een stukje tekst voor 
op onze website. 

Profiel 

• Je hebt kennis en/of ervaring met Google Analytics, Google Webmaster Tools, Google 
AdWords en andere vooraanstaande SEO tools 

• Je hebt kennis en/of ervaring met e-commerce. 
• Je kunt je flexibel opstellen in een snel groeiende en steeds wijzigende omgeving. 
• Hands-on mentaliteit is noodzakelijk. 
• Je moet geen technische wizard zijn maar uiteraard wel reeds ervaring hebben met digitale 

marketing en alle bijhorende tools. 



• Je bent een geboren communicator en teamplayer. 
• Resultaat, kwaliteit, klantentevredenheid zijn voor jou de sleutelwoorden, de basis van je 

werkdag. 
• Je bent proactief en leergierig. 
• Stressbestendigheid is een absolute must op een marketingafdeling. 

 
Aanbod 

We bieden je: 

• Een halftijdse job 
• Een competitief loon met doorgroeimogelijkheden volgens inzet en professioneel talent 
• Een open bedrijfscultuur waarin dialoog en persoonlijke aanpak centraal staan 
• Grote betrokkenheid en opvolging vanuit het interne team 
• De bijhorende extralegale voordelen 
• Een leuke werkomgeving 
• Leuke afterwork activiteiten 

 
Contactinformatie 
Delta Solutions 
Steven Pauwels 
Groenbek 3 
8790 Waregem 
056 32 58 17 
steven@deltasolutions.be 
www.deltasolutions.be 


