
 

 

Anglo Belgian Corporation, met hoofdzetel in Gent, is één van Europa's meest toonaangevende 

middelsnellopende motorfabrikanten. ABC-motoren worden gebruikt in schepen, locomotieven en 

generatorsets. Anglo Belgian Corporation werkt voortdurend aan de ontwikkeling van nog efficiëntere motoren 

met meer vermogen, een lager brandstofverbruik en dus minder uitstoot. We zijn op zoek naar:  

 

 

FUNCTIE 

 Je bent verantwoordelijk voor de online aanwezigheid van de onderneming 

 Je ontwikkelt een digital content & traffic strategy waarin je een centrale plaats geeft aan de customer 

journey van onze verschillende marktsegmenten 

 Je verzamelt de content (tekst, foto en video) bij interne en externe stakeholders, schrijft deze uit en 

monitort deze 

 Je maakt de brug tussen print en digital en beheert de website via het CMS. Voor complexere 

aanpassingen werk je samen met een externe ontwikkelaar 

 Je optimaliseert de webpagina’s om ze nog beter te doen scoren in de natuurlijke zoekresultaten 

 Je houdt het CRM-systeem up-to-date en je weet hoe je dit optimaliseert en segmenteert 

 Je ontwikkelt en volgt onze e-mailcampagnes op 

 Je verzorgt onze aanwezigheid in social media via de meest geschikte kanalen 

 Je werkt nauw samen met de Sales- en Marketing Manager aan wie je rapporteert 

 Je assisteert ook offline het team in de belangrijkste marketing aktiviteiten: 

beurzen/events/bedrijfsbezoeken, lanceringen, etc. 

 

JE PROFIEL 

 Je hebt een vlotte pen en je weet ook om te gaan met beeld- en videomateriaal.  

 Je vertaalt jouw materiaal vanuit het Nederlands naar het Engels en bij voorkeur oor naar het Frans. 

De vertalingen naar andere talen volg je op bij onze externe partners. 

 Je hebt oog voor detail en vormgeving.  

 Een meertalig CMS beheren kent voor jou geen geheimen. 

 Je bent vertrouwd met SEO, SEA, Google Analytics en bij voorkeur heb je een basiskennis van HTML. 

 Je hebt een analytische geest en je zet statistieken vlot om in treffende acties. 

 Social media en vooral LinkedIn zijn vertrouwd terrein voor jou. 

 Je kan zowel autonoom werken als in een team dat bestaat uit zeer verschillende persoonlijkheden. 

 Je hebt minstens een bachelor niveau. 

 Een eerste ervaring als content beheerder is een pluspunt. 

 

  



 

 

WIJ BIEDEN JOU 

 Een competitief salaris in lijn met de marktvoorwaarden 

 Een dynamisch bedrijf (Trends Gazelle winnaar van 2019) in volle groei waar online nog moet worden 

ontwikkeld 

 Je beland in een familiale onderneming van gepassionneerde mensen 

 Een ABC challenger mentaliteit van meer te doen met minder via creativiteit. 

 

Heb je zelf interesse of ken je iemand die in aanmerking zou kunnen komen? 

Solliciteren kan bij Heye Esther; eh@abc-engines.com; of Claeys Marianne; mc@abc-engines.com. 

 

  


