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Marketing- en Communicatiespecialist 
(Oevel-Westerlo) 

Vacature 

Thys Bouwprojecten, uit 

Oevel-Westerlo, heeft meer 

dan 40 jaar ervaring als 

algemene aannemer en heeft 

daarmee een sterke reputatie 

uitgebouwd in de sector. Met 

gespecialiseerde afdelingen 

zijn we in staat uiteen-

lopende bouwprojecten 

(residentieel, industrie, 

kantoren, enz.) te realiseren 

van a tot z. Onze bouwgroep 

betaat uit diverse entiteiten 

gaande van ruwbouw en 

massieve houtcontructie met 

ons bedrijf CLT-s tot een 

eigen interieurafdeling ARTE 

Interieur. Daarnaast 

beschikken we over een 

interne ontwerp- en teken-

afdeling en een verkoop-

kantoor (IMMO THYS) en 

treden we op als 

projectontwikkelaar en 

bouwheer (WOW-PROJECTS). 

 

Met de hele groep realiseren 

we  prachtige 

woonconcepten op unieke 

locaties gecreëerd welke 

daarbij duurzaam en 

circulair worden gebouwd. 

 

 

 

Ben jij de persoon die we 

zoeken? Stuur ons dan zeker 

je CV en motivatiebrief door 

naar nadine.thys@thysbp.be  

Functieomschrijving 
• Je bepaalt in samenspraak met de directie  het marketingbeleid van de 

onze groep.  

• Je staat in voor de opmaak van een marketing- en communicatieplan.  

• Je werkt een marketingbudget uit voor onze groep en volgt dit volledig 

op 

•  Je voedt en beheert alle websites van de groep op inhoud, 

performantie en design. 

• Social media kent geen geheimen voor jou en je kan dit perfect 

integreren. 

• Opzetten van marketingacties voor de nieuwe  projecten alsook het 

opvolgen van de campagnes en het analyseren van de resultaten. 

• Via de website en digitale kanalen genereer je marketing qualified 

leads. 

• Je zet projecten en de verschillende bedrijven uit de groep in de kijker 

met marketing communicatie activiteiten (offline en online) 

 

Profiel 
• Je genoot van een bachelor- of masteropleiding in bedrijfsmarketing  

 of gelijkwaardig door ervaring. 

• Je beschikt over min. 2 jaar ervaring in een allround marketingfunctie 

• Je kan een marketing strategie uitwerken, becijferen, opvolgen en  

 verdedigen. Maar je bent ook een hands-on; je doet wat nodig is ‘to 

 get the job done’. 

• Je hebt een up-to-date kennis van B2C en B2B marketing technieken. 

• Je bent helemaal mee met de nieuwste marketing trends en 

 E-marketing tools: online campagnes, social media marketing,… 

• Je bent creatief en vertrouwd met volgende programma’s: Photoshop,  

 Google Ads, Wordpress,... 

• Je bent creatief, betrokken, ondernemend, resultaatgericht, 

doorzettend, klantgericht en communicatief 

• Je beschikt over een uitstekende kennis van het Nederlands en Engels, 

 zowel gesproken als geschreven. 

• Je passie ligt bij bouwen en projectontwikkeling. 

 

Wij bieden jou: 
• Een boeiende en uitdagende job met mooie bouwprojecten  

• Een aangename en moderne werkomgeving in een ambitieus team. 

• Een aantrekkelijk salarispakket afgestemd op jou kennis en ervaring, 

aangevuld met extralegale voordelen. 
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