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STORYTELLER MET GRAFISCHE SKILLS (FLEXIBEL) (M/V) 

Samenwerken in een toffe sfeer binnen een jong, flexibel & enthousiast team ? 

Dan ben jij misschien wel de nieuwe STORYTELLER MET GRAFISCHE SKILLS bij Willux.be NV, een 

KMO waarbij kwalitatieve producten & diensten, service & klantvriendelijkheid centraal staan.  

Jouw job inhoud: 

Als sterk groeiende ICT speler zoeken we iemand voor het versterken van onze online alsook 

offline aanwezigheid. 

Je neemt onze (toekomstige) klanten op sleeptouw met ons verhaal, waarbij je helpt bij de 

verdere uitbouw van onze naamsbekendheid en klantenportefeuille. 

 

Je kan technische producten & diensten vertalen naar oplossingen op maat van KMO’s & non profit 

organisaties in eenvoudige & duidelijke bewoordingen. 

Je kan je inleven in de noden en verzuchtingen van ons doelpubliek. 

Je houdt (toekomstige) klanten & collega’s op de hoogte van wat leeft binnen Willux.be & de ICT 

sector. Dit kan via: 

▪ Mailing  

▪ Blog berichten  

▪ Social media  

▪ Online & offline events / workshops 

Wat verwachten wij? 

▪ Je beschikt over rijbewijs B & een diploma bachelor of master in marketing, communicatie, 

digitale marketing of je hebt minstens 3 jaar relevante ervaring. 

▪ Je kan zelfstandig werken, maar tevens ben je ook een teamspeler. 

▪ Je communiceert vlot, je bent klantgericht & stressbestendig. 

▪ Informatie kun je omzetten in een verhaal, je bent creatief en denkt vaak “out of the box”. 

▪ Je bent enthousiast, ambitieus en sterk in het overbrengen van een verhaal zowel 

schriftelijk als mondeling. 

▪ Je bent goed op de hoogte van digital marketing: content marketing, social media. 

▪ Je kan zowel online als offline events / workshops / webinars organiseren. 

▪ Je drukt je vlot uit in het Nederlands, zowel geschreven als mondeling 

▪ Eventuele troeven zijn: 

- sector ervaring (ICT) 
- storytelling / copywriting 

- grafische vaardigheden (opmaak) 

- ervaring met het geven van presentaties / opleidingen 

- marketing & sales tools (LinkedIn Marketing Solutions / HubSpot) 
- meertalig (Engels & Frans) 

Wat bieden wij? 

▪ Een contract van onbepaalde duur alsook een unieke kans om je verder te ontplooien in 

een toekomstgericht bedrijf met vernieuwende producten & diensten. 

▪ Een boeiende & afwisselende job met ruimte voor eigen initiatieven en 

verantwoordelijkheden. 

▪ Een competitieve verloning en extralegale voordelen. 

Interesse? Reageer vandaag nog! 

Stuur je motivatiebrief & CV met foto op per e-mail naar peter@willux.be.  
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