
 

 

 

 

 

 
Vacature Marketingmedewerker (M/V) 

KidsLife 

 (Vlaanderen – Wallonië – Brussel) 

 

Onze organisatie 

KidsLife zorgt niet alleen voor de correcte en stipte uitbetaling van de kinderbijslag aan de gezinnen, maar 
informeert hen ook proactief over alle mogelijkheden die er zijn om hun kinderen alle kansen te geven. Die 
maatschappelijke rol willen we heel bewust voor alle gezinnen in België opnemen. 
 

Jouw taken en verantwoordelijkheden 

• Je bent mee verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen van het marketingplan en je 
werkt hiervoor nauw samen met de business in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.  

• Je zorgt voor nieuwe aansluitingen bij onze uitbetalingsinstelling en je gaat daarvoor continue op 
zoek naar nieuwe leads via inbound marketing.  Je doet actief aan prospectie door het identificeren 
van nieuwe markten en het opzetten van samenwerkingen met partnerorganisaties.  

• Je volgt de statistieken nauwgezet op (google analytics, send grid email, …) en je zorgt voor de 
nodige acties en bijsturingen naar de communicatiemedewerkers.  Je zorgt voor heldere dashboards 
voor het managementteam. 

• Je beheert de data binnen CRM en ontwikkelt acties naar specifieke sub-doelgroepen van 
prospecten en klanten. 

• Als marketingmedewerker vervul je ook een specifieke rol als salescoach: je inspireert, adviseert en 
coacht de interne medewerkers en je identificeert hun eventuele trainingsbehoeften.  

 
Profiel  

Je bezit een bachelordiploma Marketing en je hebt een zeer goede kennis van inbound marketing,  CRM 
software, lead generation en marketing automation.  Bovendien kan je vlot overweg met excell, word, 
outlook en powerpoint. 



 

 

 

 

 

Je hebt 1 tot 3 jaar ervaring in een gelijkaardige functie. 

Je bent perfect tweetalig (Nederlands en Frans) 
 
Je bent commercieel ingesteld, klant- en resultaatgericht.  Je bent analytisch en strategisch sterk en je houdt 
van problemen oplossen.  Uiteraard zijn je communicatievaardigheden van belang, maar ook sales- en 
peoplemanagement schrikken je niet af.  En, last but not least, je hebt een sociale en spontane 
persoonlijkheid met een groot inlevingsvermogen. 
 
 

Wat wij je te bieden hebben? 

• Je staat mee aan de wieg van de uitbouw van een nieuw merk en een nieuwe markt binnen het 
domein van de kinderbijslag.   We bieden je een job met dagelijks nieuwe uitdagingen. 

• We zijn een nieuwe, jonge onderneming, maar worden gesteund door 3 sterke HR-
partnerorganisaties.  KidsLife telt 200 medewerkers die elke dag klaar staan voor onze klanten. 

• Een voltijds werkrooster met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur 
 

• Een aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen (groepsverzekering, 
hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques,…) 

 
 
Structuur en werkplek 

De marketingafdeling ondersteunt zowel KidsLife Vlaanderen, Wallonië als Brussel.    Je werkt vanuit Brussel 
(heel gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer,  dichtbij het centraal station). Je rapporteert 
rechtstreeks aan de marketingmanager.  

 

Interesse? Stuur je cv en motivatiebrief naar : select@kidslife.be 


