
Be Bold
Vacature

Technical Marketeer
Vind jij het leuk om sterke marketingcampagnes op te zetten? Word jij enthousiast van digitale 
oplossingen? Ben jij in staat om mee na te denken en klanten te challengen met jouw kritische 
blik? 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.

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

Welke job mag je uitoefenen?
• Je staat mee in voor de goede afloop van projecten, zowel in KMO-omgevingen als in Enterprises.
• Als technische marketeer kan je functionele vereisten van de klant makkelijk interpreteren en omzetten 

naar de juiste campagnes en technische configuratie..
• Je denkt mee met de klant over doelstellingen en hoe je die op de beste manier kan behalen met behulp 

van slimme technologieën.
• Klanten beschouwen je als behulpzaam, flexibel, pro-actief en een bron van kennis en expertise!
• Je bent onafhankelijk in je werk, maar je maakt graag deel uit van een team.

Wie ben jij?
• Bachelor of master in IT of een IT-gerelateerd diploma.
• Min. 3-5 jaar algemene werkervaring in marketing automation.
• Kennis van één of meerdere marketing automation tools: Oracle Eloqua, Selligent, Hubspot, Marketo, 

Salesforce... 
• Een uitstekende kennis van CSS, HTML en Javascript is cruciaal. Kennis van Java is een bonus.
• Je hebt een kritische geest die het grote geheel ziet, maar die ook aandacht schenkt aan alle details.
• Ervaring met REST API zal zeker van pas komen.
• Met de nodige creativiteit kan jij aan de slag bij het uitdenken van transactionele customer flows.
• Je kan jouw oplossingen duidelijk naar de klant communiceren en presenteren is helemaal jouw ding!

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


