
DIGITAL PERFORMANCE 
MARKETEER (M/V)

www.ava.be

Alles om je talent groot te maken
 

Om dit nieuwe hybride model te ondersteunen zoeken we voor het 
nieuwe e-commerce team een:

 

 

Interesse?
Neem alvast een kijkje op onze website: www.ava.be en stuur je motivatiebrief en uitgebreid CV bij voorkeur 
per mail met als referentie ‘digital performance marketeer’ naar hr@ava.be.

AVA is een toonaangevende retailer die voluit aan haar digitale 
transformatie bouwt. We willen ons breed assortiment van 
o.a. school- en bureelartikelen, decoratie-, horeca- en feestmateriaal, 
verpakkingen,… zowel in een offline als online omgeving aanbieden 
en dit voor professionele en particuliere klanten. De organisatie van 
onze verschillende divisies gebeurt vanuit ons hoofdkantoor te Temse.

Profiel
Ervaring binnen de online wereld en met digitale marketing tools die voor jou geen geheimen hebben

Pragmatisch persoon die veel leert uit A/B testen 

Analytisch ingesteld met als doel dagelijks te kijken naar het gedrag en de resultaten van alles wat je opzet

Kostenbewust

Search engines ken je als geen ander en het belang van goede rankings zijn voor jou vanzelfsprekend

Proactief en nauwkeurig werk afleveren zijn voor jou een evidentie

We bieden:

Een afwisselende job in een financieel gezond bedrijf dat graag met jou aan haar 

digitale transformatie bouwt 

Een voltijds contract van onbepaalde duur

Opleidingen om van uw missie een succes te maken
Een attractief salaris en een interessant pakket extralegale voordelen

AVA bouwt in een hels tempo aan zijn webshop. Onze professionele klanten kunnen vandaag reeds 
online hun orders plaatsen en over enkele maanden moet dit ook voor onze particuliere klanten mogelijk 
zijn. We willen unieke bruggen bouwen tussen onze 50 winkellocaties en ons gloednieuw e-commerce-
platform om zo het beste van beide werelden met elkaar te verbinden! 

Om onze klanten de juiste productinformatie aan te bieden zoeken we iemand die met passie en gedre-
venheid begrijpt hoe we ons assortiment optimaal kunnen aanbieden aan onze klanten in een digitale 
wereld.

Na een grondige opleiding van ons productassortiment, begrijp je hoe de markt/klant al deze artikelen 
wil terugvinden, wat de juiste terminologie is. Je kent de digitale marketing tools als geen ander. Je weet 
wat belangrijk is voor SEO en hebt ervaring met het opzetten van SEA campagnes. PLA’s zijn u niet onbe-
kend en je bent vertrouwd met affiliate netwerken. Banner campagnes optimaliseren zie je als een 
uitdaging.

Je maakt deel uit van het e-commerce team dat bij opstart bestaat uit jezelf, 1 product content mede-
werker (product content, navigatie, merchandising, …), 1 creative designer en 1 content medewerker. 
Je rapporteer rechtstreeks aan de e-commerce manager.


