
MARKETTING & SALES ASSISTANT
DS UNITS is een vooruitstrevend, dynamisch bedrijf dat sinds zijn oprichting investeert in de allernieuwste 
technologieën rondom modulair bouwen aan de hand van units/staalconstructies gemaakt en ontworpen 
op maat en naar de behoeften van de klant.

functieomschrijving & profiel.

• Je hebt een sterk gevoel voor design- en productbeleving.

• Je zorgt ervoor dat onze social media op punt staat via onze verschillende kanalen.

• Je hebt bij voorkeur reeds ervaring met project management en het opmaken van offertes 
(ondersteunend).

• Je bent enthousiast, ambitieus, creatief en gaat niet uit de weg om zaken bij te leren (wij 
ondersteunen jou in de te gebruiken technieken, maar jij kent de knepen van jouw vak).

• Je taak bestaat voornamelijk uit copywriting (het in de kijker zetten van onze producten en 
diensten via onze website, social media kanalen en het inhoudelijk opmaken van folders).

• Je hebt ook oog voor esthetiek in grafisch en digitale opmaak.

• Je spreekt/schrijft vloeiend Nederlands en verzorgt daarbij onze bedrijfscommunicatie in 3 
talen [NL, EN, FR] (via onze bestaande kanalen).

• Je hebt een passie voor modulair bouwen en bekeek reeds grondig onze website.

• Je stelt B2B en B2C mailings op via de gekende tool: 'MailChimp'.

• Je bent resultaatgericht, contactvaardig en hebt een oog voor nauwkeurigheid.

• Je ondersteunt ons 'sales department' met het opmaken van offertes wanneer nodig.

• Je schrijft/bewerkt vloeiend teksten, ondersteund door beschikbare afbeeldingen uit ons 
archief en levert deze aan ons web department.

• Je toont persoonlijk engagement, verantwoordelijkheidszin en flexibiliteit.

• SEO is voor jou geen onbekende term.

ervaring.

• Bachelor of Master diploma marketing/communicatie of gelijkaardig door ervaring.

• Je kan zelfstandig werken.

• Je spreekt vloeiend Nederlands en hebt eveneens een degelijke kennis van Engels en Frans.

• Je kent de basis 'html' of bent bereid deze in zelfstudie aan te leren.

• Je bent een teamplayer. Daarnaast kan je duidelijk communiceren naar collega's en klanten.

• Je hebt ervaring met verwerking van data en analytische rapportering.

• Kennis van Adobe Creative Cloud is een pluspunt.

https://dsunits.be/


wat bieden wij?

• Een voltijds, vast contract van onbepaalde duur.

• Een aantrekkelijke verloning op basis van je ervaring, aangevuld met extralegale voordelen.

• Een uitdagende en afwisselende job, binnen een groeiende, ambitieuze KMO.

• Je komt terecht binnen een team van dynamische collega's, waar je de vrijheid en kansen krijgt
om jezelf verder te ontwikkelen.

hoe solliciteren?
Stuur uw cv & motivatiebrief naar info@dsunits.be of solliciteer via ons contactformulier.
Wij contacteren u dan eventueel voor een kennismakingsgesprek.
Voor verdere vragen kan u telefonisch contact opnemen via +32 52 30 24 47.

https://www.dsunits.be/?page=contact&lang=nl
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