
“It’s alive!
It’s alive!„

16 juni 1816. Mary Wollstonecraft, tweede vrouw 

van de Britse dichter Shelley, krijgt aan het meer 

van Genève een idee voor een verhaal. Twee jaar 

later is haar eerste roman klaar: Frankenstein. In 

één klap is ze niet langer ‘de vrouw van’, maar 

een beroemdheid. Met een werk dat ook vandaag 

nog springlevend is.

Mary Shelley schiep dokter Victor Frankenstein. Hij bracht in zijn lab het monster tot leven. Wij zoeken iemand die Ebema online 

nieuw leven inblaast. Een digitaal strateeg die de juiste puzzel legt. En die – net als dokter Frankenstein deed – met ‘bits & bytes’ 

een beklijvend verhaal tot leven brengt dat onze klanten aan ons kluistert.

Ebema zoekt...
een fulltime ‘Frankenstein’ 

digital marketingwizard m/v

Jouw experiment

Je ontwikkelt de digitale marke-

tingstrategie voor alle merken, 

doelgroepen en markten van 

Ebema. Je bedenkt de beste 

manier om alle digitale kanalen 

op elkaar af te stemmen. Je 

veilt, boetseert en soldeert tot 

je voor elk online platform het 

juiste concept en de juiste invul-

ling hebt.

Jouw creatie

Net zoals Victor Frankenstein 

ben je hands-on. Je houdt 

continu de vinger aan de pols. 

Je wikt en weegt je plannen, 

evalueert en stuurt bij. Je meet 

de impact van acties en hun 

conversiegraad. Je monstert 

de customer journey om onze 

dienstverlening te verbeteren. 

Je zet ook een KPI-dashboard 

op met focus op marketing.

Jouw instrumentarium

Jij bent de bliksemschicht 

die alles in beweging zet. Je 

bouwt aan een kwalitatieve 

contactendatabank en lanceert 

e-mailcampagnes. Je activeert 

e-commerce, werkt social-medi-

acampagnes uit en laat ze met 

volle kracht los op de wereld. 

Jouw personage

Je hebt strategisch inzicht. 

Je bezit een relevant hoger 

diploma (dokter is niet nodig) 

of hebt de juiste ervaring met 

online platformen, inbound 

marketing en projectwerking. 

Je analyseert, onderneemt, 

communiceert en galvaniseert. 

Je prikkelt mensen rondom je tot 

enthousiasme. Je gelooft rotsvast 

in samenwerking.

Jouw verdienste

Je helpt ons groeien en groeit met 

ons mee. Je krijgt een uitdagende 

en creatieve functie met een im-

mens ‘Eureka!’-gevoel. Je ontvangt 

een loon en voorwaarden die 

dit weerspiegelen. Je ontwikkelt 

continu je talenten in een stabiele 

en vernieuwende omgeving, die 

initiatief en inspraak aanmoedigt. 

Je krijgt het respect dat je verdient 

en de logistieke én mentale onder-

steuning die je nodig hebt. En elke 

middag lekkere verse soep.

Jouw laboratorium

Ebema nv in Zutendaal verbe-

tert de ruimte: voor bedrijven, 

overheden én particulieren. 

We maken buitenruimtes beter. 

Gezelliger. Slimmer. Veiliger. 

Mooier. Groener. Sterker ... 

Hiervoor bedenken en ontwik-

kelen we hoogtechnologische 

betonoplossingen. Zin om mee 

nieuwe grenzen op te zoeken. 

Om nieuwe trends te zetten in 

een inspirerende omgeving die 

initiatief en creativiteit stimu-

leert? Maak ruimte in je agenda 

en solliciteer.

Wij schenken jou de ruimte. Vul jij die in met jouw talent?

Stuur dan een sollicitatiebrief met cv naar Ebema. Ter attentie van Jourik Meus, Dijkstraat 

3, 3690 Zutendaal. Mailen mag ook: jobs@ebema.be. Vermeld zeker ‘Frankenstein’. Door 

onze gestage groei zoeken we ook andere legendarische profielen.

Meer info nodig? Toon je lef. Bel ons op 00 32 (0) 89 61 00 11 en vraag naar ‘het monster’.

C R E A T I V I T Y  M A K E S  T H E  D I F F E R E N C E


