
BOEM agency is een creatief digital agency in Leuven. Eentje dat graag veel stof doet opwaaien,  
zeker voor merken met ambitie. Bedrijven die hun kop boven het maaiveld willen uitsteken,  

díé helpen wij groeien. Met conversie als hoofddoel. Wil je mee impact maken met ons ervaren en 
enthousiaste team? Do read on.

Heeft digitale marketing nóg minder geheimen voor jou dan de vlekkeloos uit het hoofd geleerde codes van 
je bankkaarten, smartphone en computer? Heb je de meer technische aspecten van SEO & SEA vlotjes in de 
vingers? Kan je collega’s inspireren en naar een hoger niveau stuwen? Dan stopt onze zoektocht nu, want we 
hebben je gevonden.

Strategisch te werk gaan: 
Je zet een plan op voor verschillende digitale kanalen, gebaseerd op de inzichten die je uit rapportages 
haalt. Daarna mag je – genereus als we zijn – dat plan ook uitvoeren en opvolgen. Samen met je 
teamgenoten natuurlijk, want alleen is maar alleen.

Optimaliseren: 
Websites (beter) doen scoren, daar gaat je hart sneller van kloppen. Met de aangereikte tools weet je als 
geen ander slimme acties te bedenken.

Boeiende projecten ontwikkelen: 
Sharing is caring, zeker als het over je gewaardeerde kennis gaat. Je collega’s kunnen er maar wel bij 
varen en zeggen je nu al dank. Als krak in je vak werk je samen met hen aan boeiende projecten, en dat in 
verschillende sectoren.

Adverteren:

Ook Google Ads kent geen geheimen voor jou. Je weet welke campagnes het best werken voor welke 
doelen, en hoe je die campagnes moet opzetten en opvolgen.

“Wat ga ik nu eigenlijk doen bij BOEM agency?”

Digital marketeer

vacature



Spotte je bij het lezen van deze vacature meteen de tag met jouw naam erop? Parfait! Laat je gegevens 
achter onderaan, of stuur een mailtje naar jobs@boem.agency. Dan nemen wij sowieso contact met je op.

Toch wat meer info nodig over de vacature en/of BOEM agency? Stuur dan een mailtje naar Wei Yu,  
onze hr-verantwoordelijke, via hr@boem.agency. Zij vertelt je alles.

“BOEM erop!”

Een marktconform loon.

De mogelijkheid om zelf je extralegale voordelen samen te stellen via het Benefit Motivation Plan.

Bonussen op basis van behaalde doelen.

Glijdende werkuren en een flexibel thuiswerkbeleid. Omdat een goede work-life balance – in alle 
eerlijkheid – het langst blijft duren.

39-urige werkweek met 6 ADV-dagen per jaar

Opleidingen en seminars, om je talent(en) optimaal te ontplooien.

Een ondersteunend en ervaren team om mee samen te werken, S(o)uper Friday, een maandelijkse 
groepsactiviteit (bij ons beter bekend als de BOEMel), en nog een pak andere, leuke teamevents.

• mogelijkheid tot terugbetaling hospitalisatieverzekering

• mogelijkheid tot terugbetaling pensioensparen

• mogelijkheid tot 5 extralegale vakantiedagen

• mogelijkheid tot aankoop van gsm/tablet

• mogelijkheid tot leasing (elektrische) fiets

• …

En met hoe meer goesting je aan de slag gaat, hoe beter het natuurlijk ook is voor ons. Daarom bieden we je:

“Krijg ik dan ook iets in ruil?”

Je bent al 5 jaar thuis in digitale marketing.

Je bent proactief en begeesterd door teamwork.

Je haalt energie uit de dynamische omgeving van een groeiend agency.

Kennis van HTML & CSS? Heerlijk, alweer twee punten erbij.

Google tools zoals Analytics, Tag Manager, Google Ads en Search Console ken je als je 
broekzak.

UX zit in die andere broekzak van jou.

Je kan content schrijven met optimalisatie in het achterhoofd.

“En wat verwachten zij van mij?”
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