
Is deze vacature op jouw lijf geschreven? 

Laat dan vandaag nog van je horen. Mail je CV en motivatiebrief naar jobs@rubiomonocoat.com met de 
vermelding “B2B Content marketeer” en dan hoor je snel van ons. Succes! 

GEPASSIONEERDE B2B CONTENT MARKETEER 

Zin om te werken in een jong, dynamisch familiebedrijf in volle ontwikkeling? Klaar om leuke collega’s te leren 
kennen en mee te zorgen voor een aangename groepssfeer? Dan is het ecologische Rubio Monocoat in Ize-
gem (West-Vlaanderen) een goede keuze! We produceren milieuvriendelijke oliën voor houtbescherming 
en -kleuring voor binnen, buiten en industrie. We zijn 100% “made in Belgium” en naast ons hoofdkantoor 
in Izegem zijn we actief in 82 landen. Door onze continue groei zijn we op zoek naar een Content Marke-
teer met focus op B2B en go-to-market om mee te stappen in ons succesverhaal!

Hoe de job eruitziet:
 › Je voorziet allerlei copy & communicatie voor elk soort marketingmateriaal en zorgt voor up-to-date 
informatie. Het gaat om heel afwisselende content:  
  - Intern, extern, online, offline, creatief, technisch, ... 
  - Nieuwsbrieven, beurzen, brochures en folders, (internationale) advertenties in magazines, ...  
  - Aangepast per doelgroep: voor B2B focussen we op architecten en professionals zoals schilders,  
    parketteurs, schrijnwerkers en verdelers

 › Als Content Marketeer werk je nauw samen met jouw collega Content Marketeer (B2C) en met de 
andere leden van het Marketing Team.

 › Aangezien we een heel internationaal bedrijf zijn, ben je ook een aanspreekpunt voor beeldmateriaal 
en copy voor je internationale collega’s en onze klanten. Ook vertalingen help je mee coördineren met je 
collega Content Marketeer en onze Marketing Support.

 › Het nalezen van copy zoals onze technische productfiches en brochures zit ook in je takenpakket.
 › Onze collega’s op de hoogte houden is erg belangrijk voor ons. Interne communicatie is dan ook 
essentieel.

 › Je bent erg betrokken bij onze branding en go-to-market van producten. Hierbij werk je nauw samen 
met onze International Marketing Coördinator en onze Junior Product Manager en ondersteun je 
waar nodig. Dit houdt onder meer volgende zaken in: 
  - Bedrijfs- & productsvoorstelling 
  - Product news & updates 
  - Content news 
  - Alles van copy voorzien voor de lancering van producten (brochures, opschriften op verpakking, ...)

Wie je bent: 

 › Je hebt een liefde voor creatieve en producttechnische content. Je bedenkt nieuwe, originele content en 
geeft reeds bestaande content een upgrade.

 › Je beschikt over een vlotte pen. Short copy, zoals spitsvondige slogans of long copy, zoals persteksten en 
brochures… Size doesn’t matter!
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 › Je bent een echte taalnerd en dt-fetisjist die graag de puntjes op de i zet.
 › Je bent een echte teamspeler en werkt vlot samen.
 › Je reviseert teksten op een respectvolle manier en geeft constructieve kritiek.
 › Je beschikt over een bachelor of masterdiploma, bij voorkeur in communicatiewetenschappen, 
bedrijfscommunicatie, journalistiek, of een andere taaloverheersende richting.

 › Je beheerst Nederlands perfect, en spreekt vlot Engels en Frans. Kennis van Duits of een andere taal is 
een nice-to-have aangezien je in een internationale werkomgeving terecht komt.

 › Je kan gestructureerd en zelfstandig je werk inplannen.

Wat we bieden:
 › Je komt terecht in een jong, dynamisch bedrijf in volle groei met een leuke werksfeer. We bieden je een 
uitdagende en afwisselende fulltime functie aan met een marktconform salaris & extralegale voordelen. 

 › De marketingafdeling is in volle uitbreiding. Je 11 collega’s heten je er met open armen welkom. Samen met 
de huidige Content Marketeer vorm je een top content team.


