
Q Chocolate BV 
Entrepotstraat 8 
9100 Sint-Niklaas 
 

DIGITAL MARKETEER 
 

Q Chocolate is een familiebedrijf en produceert chocoladeproducten (tabletten, truffels, pralines), verkrijgbaar in zowel onze eigen merken als 
private label. We hebben net ons nieuwe merk Dr. Choq gelanceerd en zijn dat wereldwijd aan het uitrollen. 
 
Voor de verdere uitbouw van ons team zijn we op zoek naar een nieuwe collega die zijn/haar schouders mee wil zetten onder het uitbouwen 
van onze digitale aanwezigheid en het versterken van onze digitale groei. 
 
Gebeten door social media en een hart voor chocolade? Je hebt een vlotte pen en weet wanneer je welk type content kan inzetten? Dan ben jij 
misschien wel de persoon die we zoeken! 
 

Wat ga je doen? 
- Je bouwt mee de digitale strategie uit en met jouw kennis en ervaring zorg je ervoor dat die strategie ook wordt geïmplementeerd 
- Je beheert onze sociale media, met een duidelijke planning en gerelateerde acties  
- Je monitort de resultaten van de diverse acties en stuurt bij waar nodig 
- Je houdt onze websites en webshop up-to-date 
- Je creëert sterke on- en offline content waarbij je de nodige taalvaardigheid kan inzetten 
- Waar nodig, werk je ook samen met externe agencies voor diverse diensten 

 

Wie ben je? 
- Je hebt bij voorkeur een bachelor- of masterdiploma in een relevante richting of bent gelijkwaardig door ervaring 
- Je bent een creatief persoon met een vlotte pen met gevoel voor design / fotografie 
- Je hebt een ruime kennis van diverse digitale marketing kanalen, platformen en tools  
- Je bent helemaal mee in het huidige social media-landschap, kan overweg met contentplannen en -planners, en wil je hier verder in blijven 

verdiepen 
- Je job is jouw passie! Je volgt dan ook de nieuwste trends binnen jouw vakgebied met plezier op. 
- Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels, zowel mondeling als schriftelijk 
 

 

Wij bieden 
- Een boeiende job in een groeiend en ambitieus familiebedrijf waar je mee het verschil kan maken  
- Een hands-on cultuur waar iedereen meedenkt en samen aan de kar trekt 
- Een voltijdse job met een aantrekkelijk loon 
- Heerlijke chocolade 
 

Interesse? 
Overtuig ons met je cv & motivatiebrief via jobs@q-chocolate.be  
 

mailto:jobs@q-chocolate.be

