
 

Vacature: Sales & Marketing Assistant van Amazone (m/v/x) 
 

Amazone, als Kruispunt Gendergelijkheid, is een vzw die vrouwenverenigingen en organisaties 
ondersteunt die werken aan gendergelijkheid.   
Amazone is een congrescentrum en informatiecentrum. In het Amazonehuis zijn een twintigtal 
vrouwenverenigingen gehuisvest, waarvoor we de infrastructuur voorzien.  
Amazone bezielt ook een sociaal tewerkstellingsproject, dat verschillende personen integreert in haar 

algemene werking, in haar congrescentrum en in haar restaurant. In ons informatiecentrum vind je een 

uitgebreide digitale collectie aan documenten over het actuele gelijke kansenbeleid V/M.   

 

Amazone is op zoek naar een Sales & Marketing Assistant. Hij/Zij beschikt over uitstekende 

organisatorische en communicatieve vaardigheden ter ondersteuning van de Project/Communicatie 

Manager in een gediversifieerde structuur (documentatiecentrum, verenigingen en congrescentrum/ 

restaurant). 

De belangrijkste opdrachten van de nieuwe collega zijn: 

 Schrijven, beheren en updaten van de Amazon website WEB (Wordpress); 

 Implementatie van externe communicatie, o.a. via sociale netwerken en direct marketing 

acties; 

 Deelname aan het zoeken naar financieringsbronnen, voorbereiding van 

fondsenwervingscampagnes en marketingacties met betrekking tot het Fonds; 

 Samenstelling en publicatie van online content voor sociale netwerken door het ontwikkelen 

van ad-hoc visuals; 

 Samenwerking met het team om de voortgang van projecten te monitoren; 

 Lancering en volledige opvolging van evenementen georganiseerd door hat Amazonehuis; 

 Organisatie en opvolging van de Raden van Bestuur en Algemene Vergaderingen van de vzw; 

 Vertalingen van documenten (FR/NL en NL/FR); 

 Bijstand aan het team in het kader van specifieke en/of administratieve taken. 

 

De ideale kandida·a·t·e: 

 Bezit een Bachelor in Office Management of Marketing of Communicatie of een andere 

relevante opleiding; 

 Hebt ten minste een eerste werkervaring in vergelijkbare functie; 

 Hebt een goede beheersing van MS Office, marketingtechnieken en software (Mailchimp, 

Wordpress, Canva, podcast editing software,…); 

 Hebt uitstekende organisatorische vaardigheden en een goed vermogen om prioriteiten te 

stellen en deadlines te halen; 

 Bent proactief, dynamisch, flexibel, polyvalent, autonoom, creatief, een teamspirit en een 

goede bestand tegen stress; 

 Bent bedreven in beide landstalen (FR/NL). Kennis van het Engels is nuttig; 

 Deelt de waarden van Amazone om zijn/haar acties te ondersteunen. 



 

 

 

Amazone biedt: 

 Een contract van onbepaalde duur (COD); 

 Verloning gebaseerd op het paritair comité 329.03; 

 Een dertiende maand; 

 Volledige terugbetaling van de kosten openbaar vervoer; 

 Variabele werktijden, met de mogelijkheid van telewerken (1 dag/week); 

 Extralegale vakantiedagen 

 

Geïnteresseerde personen kunnen hun geschreven kandidatuur (motivatiebrief en CV) sturen naar de 

personeelsdienst van Amazone, hr@amazone.be. 
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