
Tweetalige (FR-NL) business developer

Functieomschrijving

Verantwoordelijkheden

Wie zijn we?

Functie: Business developer (FR-NL)
Plaats: Gent
Wat: voltijdse functie met contract van onbepaalde duur

Van 10 tot 100 jaar, in een snel veranderende wereld moet iedereen continu bijleren. HelloProf
wil iedereen de kans geven om individueel te leren van de besten. HelloProf biedt hiervoor via de
platformen bijleshuis.be, bijleshuis.nl en helloprof.com toegang tot een netwerk van privé-
lesgevers voor lager, middelbaar en hoger onderwijs en voor professionele begeleidingen. De
hoofdzetel is gevestigd in Gent en onze lesgevers zijn actief over heel België en Nederland. 

Als business developer bouw je mee de marketing- en brandstrategie uit en sta je in voor de
groei van Franstalig HelloProf in Brussel en Wallonië. 

Je schrijft en vertaalt zoekmachine-proof teksten voor onze Franstalige website, blogs,
advertenties en sociale media. Je zet slimme online en offline campagnes op. Je werkt mee aan
een doeltreffende communicatiestrategie en beheert onze Franstalige sociale media. Je gaat
actief op zoek naar mogelijke samenwerkingen en andere manieren om ons doelpubliek te
bereiken. Je voert aan de lopende band experimenten uit en je kan elke dag bijleren. Je houdt
een vinger aan de pols in het SEO/SEA landschap en je analyseert no-nonsense kosten/baten.



Stuur dan je cv + motivatie naar beau.vandenbroucke@helloprof.com en wie weet tot binnenkort!

Geen saaie corporate omgeving maar een scale-up in het bruisende Gent 

Een voltijdse functie met contract van onbepaalde duur

Een competitieve verloning met de courante extralegale voordelen: maaltijdcheques,
ecocheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, laptop, thuiswerkbonus,... 

14 toffe collega's die erg uitkijken naar je komst! :-)

Teambuilding! Lunch met bordspelletjes, spikeball & yoga, maandelijkse drinks,
kickerpauzes,...

De mogelijkheid om een drijvende kracht te worden achter HelloProf en mee te groeien tot
een groter succesverhaal.

Wie we zoeken

We zoeken een ondernemende marketeer met commercieel inzicht, die HelloProf op de kaart
zet in Wallonië en Franstalig Brussel.

Verder beschik je over volgende vaardigheden:

Frans is jouw moedertaal, waarin je straffe en vlotte communicatie levert op elk vlak.

Je hebt bij voorkeur minimaal 2 jaar ervaring in een marketing of business development rol.

Je denkt analytisch en analyseert vlot data op verschillende platformen. Google Analytics en

Search Console kennen geen geheimen meer voor je.

Je weet van aanpakken en kan eindverantwoordelijkheid dragen.

Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen in het SEO/SEA-landschap.

Je bent gebeten door alles digitaal en nieuwe technologieën.

Je hebt kennis van het Franstalige onderwijs in België.

Wat we aanbieden

Word jij onze nieuwe collega?

mailto:geraldine@helloprof.com

