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Bedrijf
Buildmat, met hoofdzetel te Oostakker, is een groep van succesvolle 
ondernemingen in de bouw. De groep is een dynamische en ambitieuze 
organisatie in volle groei. Ondernemerschap en klantgerichtheid staan 
centraal. Dankzij een vooruitstrevend en innovatief denken, staat het 
bedrijf op technologisch vlak niet stil en wordt er continu gestreefd naar 
de meest moderne organisatiestructuur. Met een team van 360 mede-
werkers verspreid over 21 sites realiseert Buildmat jaarlijks een omzet 
van 175 miljoen euro. 

Om ons marketing team verder te versterken, zijn we op zoek naar een 
enthousiaste Marketing coördinator (m/v).

Ondernemingen in de Buildmat-groep
 - Deschacht (www.deschacht.eu) Deschacht, met hoofdkantoor te 

Oostakker, is een succesvolle Belgische distributeur van bouwpro-
ducten. Het bedrijf heeft 40 jaar knowhow en expertise opgebouwd 
en heeft intussen 175 medewerkers en een zakencijfer van meer 
dan 120 miljoen euro. Het ruime aanbod omvat riolerings- en af-
voermaterialen, dak-, gevel- en isolatiematerialen. 

 - Collinet (www.collinet.eu) Collinet (Herstal) is actief op het vlak 
van watertechnologie en is zowel fabrikant als verdeler van pro-
ducten voor de bescherming van het milieu. 25 medewerkers rea-
liseren jaarlijks een omzet van 5 miljoen euro. 

 - MPP (www.mpp.expert) MPP (Metal Projekt Polska Sp.z.o.o.) is 
een KMO in Polen gespecialiseerd in de productie van vloerluiken 
en lijnafwatering. 

 - LSDRAIN (www.lsdrain.eu) LSDRAIN verdeelt de producten van 
MPP in België. Specialist in aluminium tegel- en klinkerdeksels 
voor diverse toepassingen. Daarnaast biedt het assortiment lijn-
afwatering van LSDRAIN discrete oplossingen als afwateringssys-
teem voor terras en oprit. 

 - Foylo (www.foylo.eu) Foylo in Antwerpen is een toonaangevende 
partner op het gebied van industriële verpakkingen, bouwfolies en 
LDPE-folies.

 - ODM (www.odm.eu) ODM met hoofdkantoor in Grâce Hollogne ver-
deelt het volledige gamma van MRO-artikelen (Maintenance, Repair 
en Operations) en stelt ongeveer 50 mensen te werk.

 - Technicel (www.technicel.com) Technicel met hoofdkantoor te 
Westerlo is een snelgroeiende verdeler van hoogkwalitatieve, in-
novatieve systeemoplossingen voor de vloerder.
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Functie
Je maakt deel uit van de marketingafdeling binnen een ambitieuze, 
groeiende en dynamische bedrijfsomgeving op groepsniveau met 
activiteiten binnen de bouwsector en industrie.

Stijf in het pak en formele bijeenkomsten? Dat vind je bij ons niet terug. 
Het marketing team is erg dynamisch. We praten en brainstormen graag 
bij een kopje koffie of een stukje taart om tot succesvolle projecten te 
komen.

Samen met de Marketing Manager en Marketeers sta je mee in 
voor de operationele uitvoering van de marketing- en salesstrategie. 
Als Marketing coordinator heb je diverse boeiende en afwisselende 
verantwoordelijkheden. Jouw takenpakket vullen we in functie van 
jouw sterktes samen in. Zin voor initiatief of een creatief idee? Gooi 
dit op onze hoge tafel tijdens de wekelijkse brainstorm! Ben je een 
startende (junior) marketeer of heb je reeds een goede bagage aan 
marketingervaring? Hoeveel jaren ervaring je hebt, blijft ons gelijk. 
Belangrijker is dat je gemotiveerd en gedreven bent en vooral dat je 
goesting hebt om goede marketing te doen!

 - Je bent in staat om vanuit een marketingachtergrond de behoeften 
te analyseren en om te zetten in daadkrachtige plannen en 
realisaties.

 - Je start marketingprojecten op, bent een sparringpartner voor de 
commerciële teams en realiseert van A tot Z overeengekomen 
plannen.

 - Je hebt een creatieve geest en kan een marketing meerwaarde 
bieden bij sales initiatieven.

 - Concreet heb je te maken met alle aspecten van marketing en 
communicatie: drukwerk, direct marketing, branding, pers, pro-
ductlanceringen, pos, beurzen, events, infoavonden, websites, 
online marketing, seo, sea, adwords, content creatie, lead genera-
tion, sponsoring,...

 - Je bewaakt mee de huisstijl, de inhoud en de kwaliteit van alle 
communicatie en dit in lijn met de corporate identities.

 - Je bezoekt de diverse filialen en bedrijven.
 - Je coördineert je projecten in samenwerking met je collega’s en 

diverse externe partners zoals communicatiebureaus, PR, drukke-
rijen, mailingbureaus etc.

Profiel

De ideale match bezit een lange lijst vaardigheden. We hebben er 
hieronder enkele opgesomd. Uiteraard is er ruimte om te leren en te 
groeien, dus elk vakje afvinken is geen noodzaak.
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 - Bachelor- of masteropleiding (marketing, communicatie, talen).
 - Een relevante werkervaring in een brede marcom rol is een plus.
 - Moedertaal Nederlands of Frans, kennis van een tweede taal is 

een plus.
 - Ondernemende en enthousiaste professional die voldoende 

hands-on is om ook de operationele marcom-taken op zich te 
nemen.

 - Iemand met een commerciële ingesteldheid die graag dicht bij de 
markt staat, die een intrinsieke interesse heeft voor de business 
en die pro-actief meedenkt op vlak van sales en marketing

 - Uitstekende communicator, zowel mondeling als schriftelijk.
 - Vertrouwd met communicatietools- en systemen: Indesign, 

Photoshop, Wordpress, Hubspot, content planning tools.
 - Ervaring met e-commerce is een plus.
 - Planmatig en gestructureerd, met een sterk oog voor detail. 

Iemand met een goede zelforganisatie en die deadlines weet te 
respecteren.

 - Aangename teamplayer die intern en extern constructieve 
samenwerkingsrelaties opzet.

 - Ervaring met grafisch design is zeker een voordeel. Gevoel voor 
creatie, design, look & feel. 

Aanbod 
 - Een modern bedrijf met een vooruitstrevende visie, een stevige 

structuur en een ondernemend management.
 - Een heel toffe job met uitdaging, verantwoordelijkheid en inspraak.
 - Enorme mogelijkheden om te leren en te groeien.
 - Een correcte verloning en aantrekkelijke extralegale voordelen.

Interesse?
Stuur je motivatiebrief en CV naar jobs@buildmat.eu.
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