
Als Digital marketeer/PM bij BOEM agency ga je ten volle voor je accounts en werk 
je ook aan die van je collega’s. Je woont brainstormsessies bij, zet strategische 
plannen op en werkt deze mee uit. Je maakt duidelijke rapportages en stelt concrete 
oplossingen voor. Kortom: hands-on, in teamverband en gevarieerd. Oh ja, er mag 
gerust buiten de lijntjes gekleurd worden.

jouw uitdagingen

Je zet strategieën uit voor verschillende digitale kanalen, implementeert en volgt op.  
Dit samen met het team.

Je zorgt ervoor dat websites (beter) scoren d.m.v. verschillende online tools, gerichte content en 
slimme acties.

Je werkt zowel op je eigen accounts als op die van je collega’s

Je zet SEA-campagnes op, werkt deze uit en volgt ze op.

Je werkt op verschillende projecten voor een brede waaier aan klanten en sectoren.

Kortom, als digital marketeer/PM sta je, samen met je collega’s, in voor het bedenken, uitwerken en 
optimaliseren van online strategieën en campagnes. Je werkt mee aan rapportages en stelt oplossingen 
voor om deze te perfectioneren.

jouw profiel

Je hebt +4 jaar ervaring als online marketeer

Je bent hands-on, een echte teamplayer en houdt van de dynamiek van een groeiend agency

Kennis van html & css is een plus

Je hebt grondige kennis van Google Ads, Analytics, GSC en wil je graag verdiepen in andere tools.

Je volgt de digitale trends op de voet en deelt deze kennis graag met wie er oor naar heeft.

UX doet heel wat belletjes rinkelen.

Je schrijft graag boeiende content, steeds met optimalisatie in je achterhoofd.

Herken je jezelf hierin, dan stellen we ons graag even voor:
BOEM agency helpt ondernemingen met ambitie om hun doelen te verwezenlijken door middel van 
creatieve strategieën, ijzersterke branding en vlammende digitale tools. We werken voor een brede waaier 
aan klanten en sectoren.

ons aanbod

Een aantrekkelijk verloningspakket met extralegale voordelen.

Een inspirerende en creatieve werkomgeving dicht bij het station van Leuven.

Ruimte voor initiatief, persoonlijke ontwikkeling en ondersteuning.

Een stevige uitdaging bij een groeiende onderneming en ruimte voor initiatief.

Één keer per maand een afterwork activiteit (een BOEMel).


