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VACATURE
SALES & MARKETING ASSISTANT

Copagro, met hoofdzetel te Temse, is meer dan ooit de Benelux-marktleider in de distributie van 
non-paint, paint en deco aan de vakman. 

Het is onze ambitie om de schilders en de decorateurs het juiste product aan te bieden tegen de 
scherpste prijs én met de beste service, ook op vlak van logistiek. 

Professionele productinformatie, aanzienlijke voorraden en snelle leveringstermijnen zijn de pijlers 
van de service bij Copagro. Vanuit het centrale warehouse in Temse (permanente stock van meer dan 
6.000 producten) worden dagelijks zo’n 158 verkooppunten beleverd.

Copagro is een financieel gezond en sterk groeiend bedrijf en blijft investeren naar de toekomst toe. 
Zo werd er recent flink geïnvesteerd in digitale technologie, ERP & WMS pakketten en een webshop.

Om onze verdere groei te ondersteunen, hebben wij een openstaande vacature voor een 
Sales & Marketing assistant – Tweetalig – FR/NE.

Jouw verantwoordelijkheden 
In deze functie als Sales & Marketing Assistant, ondersteun je de Communication Manager, het
marketing team en het sales team bij de dagelijkse taken.

Enerzijds verzorg je samen met de collega’s van het marketingteam de invulling van de  
marketingbudgetten van onze leveranciers en zorg je voor consistente marketingactiviteiten, zoals:

• Opmaak catalogen, actiekranten, flyers, leaflets, advertenties in vakbladen,….
• Opmaak van interne en externe nieuwsbrieven en verzending via onze communicatieplatformen
• Contentbeheer van de narrowcastingschermen van de groothandelaars
• Opvolgen social media en up-to-date houden van onze website
• Je waakt mee over de toepassing van de huisstijl van Copagro in zowel interne als externe 
 communicatie

Anderzijds zorg je voor de administratieve opvolging van:

• Offertes en facturen
• Adressenbestanden en verdeellijsten
• Installaties van rekken bij onze groothandelaars
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Jouw profiel

• Je bent in het bezit van een Bachelor diploma Marketing of kan een gelijkwaardige ervaring
 voorleggen.
• Je spreekt en schrijft zéér goed Frans en hebt een goede kennis van het Nederlands.
• Je bent communicatief, creatief en hebt een vlotte pen.
• Je werkt nauwkeurig, met oog voor detail, bent organisatorisch sterk en stressbestendig.
• Je bent flexibel en een échte teamplayer, je bent leergierig en hebt een hands-on mentaliteit
• Je kunt vlot overweg met MS Office, kennis van Indesign en Photoshop is een grote plus.

Ons aanbod

Kiezen voor Copagro is kiezen voor innovatie, groei en lange termijnvisie. Je komt terecht in een 
bedrijf met grote werkzekerheid en dit binnen een file-arme omgeving. Bovendien krijg je heel wat 
begeleiding on-the-job en worden de nodige opleidingen georganiseerd.

Interesse? Stuur jouw kandidatuur naar Thérèse De Blieck - HR Manager
therese.deblieck@copagro.be


