
Be Bold
Vacature

Business Analyst
Werk jij graag met klanten? Vind je het leuk om gepaste oplossingen te bedenken voor 
complexe business problemen? Ben je een natuurlijke leider die graag deel uitmaakt van een 
team? Dan ben jij misschien wel wie we zoeken!
Be Bold is een marketingagentschap dat gespecialiseerd is in marketing automation en digitale 
marketing. We staan niet alleen bekend om de succesvolle resultaten die we boeken met onze 
klanten, maar ook om ons cross-functionele team. Met IT experts, ervaren business analysten en 
bold marketeers, doen wij ons beste werk samen.

Sound good? Ontdek hoe jij onze toekomst mee kan creëren:

Welke job mag je uitoefenen?

Wie ben jij?
• Bachelor of master opleiding in business, IT, marketing... 
• Min. 3 jaar ervaring in business analyse en consulting met regelmatig klantencontact.
• Sterke leiderschapskills om sterke klantenworkshops en trainingen te leiden voor marketing automation 

platformen.
• Ervaring met of kennis van marketing automation principes, digitale marketing en een affiniteit met IT 

oplossingen. Kennis van Oracle Eloqua, Active Campaign of Salesforce is een bonus!

En... wat zit er voor jou in?
• Een open omgeving waarin je de kans krijgt om bij te leren je limieten te testen. Door je natuurlijke 

talenten aan te spreken, bieden we je een job aan die je kan aanpassen aan je eigen interesses en 
ambities.

• Een uitgebreid klantenbestand dat jij mee zal doen groeien en onderhouden.
• Team spirit plezier à volonté: hilarische teambuilding, impromptu lunches buiten kantoor...
• Verschillende kantoren voor jou om te werken: Antwerpen, Kontich, Lummen of Turnhout - jij beslist. En 

elke locatie heeft snacks en koffie om die namiddagdip te voorkomen!
• Een competitief salaris met leuke voordelen, zoals groepsverzekering, auto, laptop, telefoon etc.

Ben jij onze ideale kandidaat? Laat dan van je horen!
Contacteer ons met je CV en motivatiebrief - wij doen de rest.

Cheers, het Bold Team
Contact: karen@bebold.digital

• Je werkt samen met klanten om complexe problemen te analyseren, waarna je een duidelijk plan van 
actie kan voorleggen.

• Met behulp van klantendata ben je in staat om functionele implementatieplannen op te stellen voor 
marketing- en CRM-omgevingen.

• Met een pragmatische aanpak op problemen, kan je het grotere geheel zien én de kleine details!
• Je kan lange-termijn klantenrelaties onderhouden, van nieuwe ideeën voorstellen tot het optimaliseren 

van afgelopen campagnes.
• Je bent onafhankelijk in je werk, maar je maakt graag deel uit van een team.


