
DE COENE PRODUCTS nv in 
Gullegem is een toonaangevende 
producent van technische houten 
(akoestische, brandwerende, in- en 
uitbraakvertragende, energiezuinige) 
binnendeuren. Dankzij innovatief denken, automatisatie, jarenlange knowhow & ervaring en 
een brede waaier aan attesten zijn wij gegroeid tot marktleider in België. Om deze groei 
verder te ondersteunen zoeken wij een m/v: 

Interesse? Stuur vandaag nog uw motivatiebrief en cv naar  De Rouck & Verhellen,
Koning Leopold III laan 4, 8800 ROESELARE
Tel. 056 20 50 53 - E-mail: vacatures@derouck.be - www.derouck.be. 
Wij behandelen alle kandidaturen snel, discreet, strikt vertrouwelijk en deontologisch correct. 

www.decoeneproducts.be

Functie: Na een grondige inwerkperiode word jij enerzijds eindverantwoordelijke van de online 
& offline visibiliteit van ons bedrijf (zowel intern als extern). Je creëert visuals en content 
voor digitale en gedrukte marketingdoeleinden (folders, website & nieuwsbrief, sociale 
media, beurzen, enz.) in ondersteuning van en in wisselwerking met onze accountmanagers. 
Anderzijds ben je het aanspreekpunt voor klanten voor de service na-verkoop en onderhoud 
je een wisselwerking met onze accountmanagers voor het in kaart brengen van lopende 
werven.

Profiel: � Je genoot bij voorkeur een bachelorsopleiding (bijv. marketing, grafische en 
digitale media, enz.) of bent gelijkwaardig door ervaring; � Het Adobe-pakket (Photoshop, 
Illustrator, Indesign, …) heeft voor jou weinig geheimen; � Je creëert sterke on- en offline 
content en beschikt over de nodige taalvaardigheid; � Je bent een vlotte communicator die 
ondersteunend werkt naar commerciële binnen- en buitendienst; � Je bent een teamplayer 
die vlot inspeelt op wijzigende omstandigheden en prioriteiten kan stellen.

Aanbod: � Een sterke onderneming die marktleider is in zijn segment; � Een financieel 
stabiel bedrijf dat kwalitatieve topproducten in een nichemarkt aanbiedt; � Een uitdagende 
en veelzijdige functie met telkens nieuwe uitdagingen; � Je komt terecht in een gedreven en 
dynamische KMO van gepassioneerde experts met familiale werksfeer; � Een aantrekkelijk 
loonpakket (te bespreken).

bediende content marketing & sales support
Creatieve en communicatieve organisator (ref 1065)


