
 

 

 

Digital Communication Officer (m/v) 

Comeos zoekt een digital influencer om het team communicatie te versterken.  

Over Comeos 

Comeos vertegenwoordigt de Belgische handel en diensten. Onze leden verkopen aan 
bedrijven of rechtstreeks aan de consument. Zij zijn actief in verschillende sectoren. Het 
gaat om online platformen, kleine en grote handelszaken, restaurantketens en 
cateringbedrijven. De handelssector realiseert 11% van het bbp en stelt 400.000 mensen 
tewerk, wat van de handel de grootste werkgever in de privésector maakt, dagelijks in 
contact met miljoenen mensen. 

Over de functie 

Als Digital Communication Associate neem je deel aan de ontwikkeling van onze digital 
communication strategie en implementeert deze.  

- Jij vertaalt de boodschappen van de federatie voor een digitale omgeving; 
- Jij zorgt voor de animatie van onze sociale netwerken (Facebook, Twitter, LinkedIn, 

Instagram, enz.) met het oog op bekendheid en klantenwerving. Je beheert zelf de 
sociale mediaprofielen van de federatie én van de CEO; 

- Jij publiceert content die is aangepast aan verschillende platformen;  
- Je neemt deel aan het bepalen van onze webredactie-strategie en implementeert 

deze;  
- Je beheert de inhoud van onze website en houdt deze up to date; 
- Je kan aan de slag met SEO en SEA rapporten. Je trekt de nodige lessen en 

integreert deze; 
- Je volgt de verschillende trends en ontwikkelingen op het gebied van communicatie 

en storytelling en past de inhoud in onze sector aan. 

Het profiel dat we zoeken 

We zoeken een teamplayer, een bachelor of master met al een eerste ervaring inzake 
online brand building strategieën/digitale storytelling en/of digitale marketing. 
 

- Je bent tweetalig (Nederlands en Frans), je kan vlot en foutloos schrijven en je 
hebt een natuurlijk gevoel voor taal; 

- Je hebt een achtergrond in communicatie en kan aan de slag met SEO en SEA en 
Google Analytics; 

- Je kan een gebalanceerde match maken tussen web, e-mail, mobile, social media 
en offline kanalen;  

- Je kan conceptueel denken maar ook een ingewikkelde lobbyboodschap in 1 
knappe visual samenvatten; 

- Je bent autonoom, reactief en dynamisch; 
- Je bent in staat om op een gestructureerde manier te werken en bent bestand 

tegen stress; 
- Het beheersen van designing content technologies en web tools is een pluspunt; 



 

 

 

- Het beheersen van distributing content technologies: social media, mailing 
technologies en customer interaction is een pluspunt. 

Wij bieden 

- Een veelzijdige, verantwoordelijke betrekking waarin veel ruimte is voor initiatief, in 
een innovatieve en aantrekkelijke werkomgeving; 

- Een makkelijk te bereiken bedrijf gelegen in de rand van Brussel; 
- Een loonpakket (loon en extralegale voordelen) dat is afgestemd op je ervaring en/of 

potentieel. 

Interesse? 

Stuur dan je sollicitatie naar jobs@comeos.be. 

 

Privacyverklaring: https://static.comeos.be/Privacyverklaring_sollicitanten_NL.docx  
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