
Legrand Group Belgium, met zetel  

in Diegem, is een filiaal van de Franse 

Legrand Group die wereldwijd 35.000 

mensen tewerkstelt in meer dan  

70 landen. 

Legrand is de specialist op wereld-

vlak in producten en systemen  

voor elektrische installaties en  

informaticanetwerken voor woon-  

en werkomgeving. 

Legrand Group Belgium vertegen-

woordigt de merken Legrand en 

BTicino op de Belgisch-Luxemburgse 

markt en beschikt over een  

uitgebreid gamma innoverende  

producten voor de woningbouw 

(schakelaars, domotica, distributie 

en beveiliging), de tertiaire sector 

(scholen, ziekenhuizen, kantoren, 

hotels, ...) evenals de industrie. 

Om verder in te spelen op de groei, 

zijn zij op zoek naar volgende  

ambitieuze professional (m/v):

Voor meer informatie: 

www.legrand.be

Legrand Group Belgium nv
Kouterveldstraat, 9
1831 Diegem
T +32 (0)271917 11
F +32 (0)271917 00
E info.be@legrandgroup.be

FOLLOW US ALSO ON

www.youtube.com/legrandgroupbelgium

facebook.com/bticino.belgium

Je bent een online communicatie expert die deel uitmaakt van de marketing communicatie 
afdeling. Crossmediaal en crosschannel denken zit in je genen. Je hebt een heldere visie 
op de rol van campagnemanagement binnen de verschillende online communicatiekanalen 
van een B2B organisatie die ook B2C actief is. We bieden een uitdagende functie binnen een 
gerenomeerde internationale firma op het gebied van elektrotechniek.

UW FUNCTIE
 Het opstellen van het jaarlijkse contentplan

 Het vertalen van marketingcampagne’s naar online

 Het mee opstellen van de online mediaplanning en het coördinerend contact houden met 
online partners

 Het lanceren, doorontwikkelen en onderhouden van de online communicatiekanalen

 Rapporteren van de resultaten van onze online aktiviteiten d.m.v. Google analytics

 Het schrijven/nalezen/vertalen van teksten binnen de verschillende media

 Het initieren en coördineren van (digitale) nieuwsbrieven

 Het onderhouden en verbeteren van de verschillende websites (via CMS)

 Ondersteunen van onze medewerkers in het gebruik van sociale media kanalen

 Het verzorgen van de interne communicatie (vb. Intranet)

UW PROFIEL
 Bachelor in online communicatie of gelijkaardig door ervaring

 Minimum 2 jaar ervaring in online communicatie

 Perfect tweetalig (frans/nederlands)

 Kennis van sociale media: zowel de kanalen, campagnes en boodschappen

 Goede kennis van SEA, SEO, content management, analytics

 Ervaring met verschillende CMS systemen voor website beheer

 Kennis grafische pakketten is een pluspunt

 Georganiseerd, ondernemend en communicatief

 U bent in de eerste plaats een teamplayer, ook binnen een sfeer met strakke deadlines

 Flexibel, nauwkeurig, planmatig, projectmatig

 Sterk verantwoordelijkheidsgevoel, zelfzeker

 Copywriting skills

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een kandidaat voor de functie van:

Online communication  
Expert m/v
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UW KARAKTER
 Commercieel/klantgericht

 Teamspeler 

 Stressbestendig

 Zelfstandig/initiatiefrijk/pro-actief

 Communicatief/taktisch/diplomatisch

 Accuraat

 Inventief

ONS AANBOD?
 Een afwisselende functie in een stabiele en aangename omgeving

 Een contract van onbepaalde duur na een positieve interim periode

 De mogelijkheid om te werken binnen een wereldwijde toonaangevende speler

INTERESSE?
Stuur dan snel je sollicitatiebrief en CV naar:
Legrand Group Belgium N.V., Kouterveldstraat 9, 1831 Diegem 
ter attentie van de afdeling Human Resources.
Mail: info.be@legrandgroup.be


