
 
Toegankelijke gezondheid voor iedereen 

 
De Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant geniet het vertrouwen van meer 
dan 625.000 leden. Om de dienstverlening van de dienst Marketing en Communicatie te 

optimaliseren zoeken wij, in het kader van een contract voor onbepaalde duur, voor spoedige 
aanwerving een m/v/x: 

 
Digital marketeer 

 

Wat zoeken wij in een nieuwe collega?   

 Je hebt 5 jaar relevante werkervaring in digital marketing.   

 Je hebt een uitstekende kennis van het Frans, met een basiskennis van het 
Nederlands.    

 Je bent technisch en analytisch sterk, en resultaat gericht.   

 Je bent een creatieve copywriter met feeling voor online teksten voor sociale media, 
nieuwsbrieven, websites en meer.  

 Grafisch sterk zijn is zeker een pluspunt  

 Je weet alles over SEO, SEA en social media advertising  

 Je kan projecten analyseren en de juiste conclusies trekken op basis van cijfers. 
Toptaken, UX, heatmaps … zijn dan ook geen vreemde begrippen voor je.  

 Je bent geboeid door de evoluties in het digitale (marketing) landschap.   

 Je bent ondernemend en spot opportuniteiten   

 Je bent een echte teamspeler met sterke communicatieve, organisatorische en 
administratieve vaardigheden.   

 Kennis van het reilen en zeilen van een ziekenfonds is een pluspunt.   
  
Wat verwachten we van jou? 

 Je helpt mee om FSMB beter op de (digitale) kaart te zetten.  

 Je verzamelt en gebruikt beschikbare cijfergegevens om een marketingstrategie uit te 
werken.   

 Je stelt samen met het team een contentkalender op voor al onze digitale kanalen.   

 Je stuurt mee onze externe partner aan in het uitwerken van een optimaal 
mediaplan.   

 Je stelt verbeteringen voor en draagt bij aan de professionalisering van onze 
marketingafdeling.   

 Je werkt mee content uit voor onze digitale kanalen.   

 Je rapporteert op regelmatige basis over de prestaties van onze marketingacties en 
digitale kanalen.   

 
Wat mag jij van ons verwachten? 

 Je komt terecht in een organisatie die solidariteit ademt. We hebben een hart voor 
onze leden, en willen er staan voor iedereen in onze maatschappij. Aanzingeving dus 
geen tekort.  

 Je krijgt nieuwe, geweldige collega’s. Een sterk team bij wie je steeds terecht kan 
voor hulp, overleg of een babbel over een koffie.    

 Als teamlid heb je impact, veel verantwoordelijkheid en krijg je ruimte en vrijheid om 
technisch hoogstaande projecten op te leveren   

 We bieden je voltijdse job aan van 35u per week met mogelijkheid tot telewerk, en 
een marktconform salaris met een aantal mooie extralegale voordelen.  

 

Interesse? 

Richt je kandidatuur met C.V. en motivatiebrief aan jobs@fsmb.be met de referentie "Digital 
marketeer" of per brief aan FSMB, Directie Human Resources, Zuidstraat 111, 1000 Brussel. 


