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i-Theses is AEC Gold Partner 
van Autodesk, actief in de 

bouw- en infrastructuursector. 
Met een 20-tal medewerkers 
en een omzet van 5 mio Euro 

zijn we de grootste AEC partner  
voor Autodesk in België. Onze 

focus ligt op het opleiden, 
implementeren en ondersteu-

nen van onze klanten bij het 
opzetten van BIM (Bouw Infor-
matie Modellen) doorheen het 

volledige ontwerpproces.
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i-Theses bvba 
Moortelstraat 27 

9160 Lokeren 
België

Je staat in voor het bedenken, ontwerpen, uitvoeren en evalueren van marketing-acties voor 
de verschillende doelgroepen Je stelt het strategisch marketingplan op en koppelt hierover 
terug met de directie. Je maakt een strakke planning, werkt innovatieve campagnes uit en 
vertaalt deze in grafisch sterk ogend artwork zowel voor online- als offline mediakanalen  
(digitale nieuwsbrieven, websites en webshop, social media, flyers, brochures, beurswanden, 
…) . Je wordt tevens verantwoordelijk voor het organiseren van evenementen zoals 
conferenties, seminaries, … van A tot Z.

• Bvk: Bachelor in Marketing, Communicatie Management en/of Grafische & Digitale Media
• Een eerste werkervaring is wenselijk, maar ook kans voor starters met portfolio
• Goede redactionele vaardigheden
• Nederlandstalig met kennis van de Franse taal 
• Grafische en creatief talent met uitstekende kennis van Adobe Photoshop, Indesign,
  Illustrator, Dreamweaver, …
• Goede Kennis van Microsoft Office: Word, Excel, Powerpoint, …
• Kennis van HTML (Ontwikkeling é onderhoud productwebsites en mailingtemplates)
• Kennis van CMS systeem Joomla en Magento is een pluspunt

• Creativiteit draag je hoog in het vaandel
• Capaciteit om zelfstandig te kunnen werken
• Verantwoordelijkheidsgevoel en organisatorisch talent
• Stressbestendig en initiatiefnemer

• Een aangename werksfeer in een jong en dynamisch team
• Een intern opleidingsplan wordt samen met de Marketing Verantwoordelijke opgesteld
• De kans om voortdurend bij te scholen
• Een competitief salarispakket voorzien met extra legale voordelen in evenredigheid met je   
  kennis en ervaring

• Vaste Job
• Contract van onbepaalde duur
• Voltijds

Stuur vandaag nog uw CV & motivatie
T.a.v. de heer Stijn Van Moen
Moortelstraat 27
9160 Lokeren
T. 09/331 77 00 – F. 09/331 77 09
marketing@i-theses.com


