
Organisatie

COLLECT is hét Belgisch-Nederlandse magazine voor de kunstliefhebber en -verzamelaar. Negen keer per jaar 
bericht COLLECT over de markt, de actualiteit en de kleine weetjes van de de kunst-, antiek- en designwereld. 
Geschreven door experts, journalisten, academici en professionals uit de museumwereld, biedt COLLECT een 
schat aan informatie aan elke verzamelaar.

Functieomschrijving

COLLECT zoekt een promotie- en marketingmedewerker, of een allround communicatietalent. Je voelt je thuis 
in de wereld van kunst en antiek en wilt zoveel mogelijk mensen overtuigen van de kwaliteiten van dit magazine. 

Jouw taken

- Je vergroot de naamsbekendheid van het merk COLLECT 
- Je ambitie is om het abonnementenbestand uit te breiden
- Je bedenkt en coördineert promotionele acties en activiteiten,  online én in het echt
- Je organiseert en coördineert standen op kunstbeurzen, veilinghuizen en evenementen
- Je onderhoudt de website, de facebook- en instagram-accounts en de linkedin-pagina
- Je coördineert verkoopkanalen binnen de museum- en galeriewereld
- Je breidt het netwerk binnen de galerie-, museum-, veiling-, handelaren- en beurswereld uit
- Je beheert foutloos een beperkt luik administratieve taken waaronder het bijhouden van een agenda, beant-
woorden van emails, aanvullen van een adressen-databank 
- Je springt redactioneel bij als er tijd en ruimte, en noodzaak is

Profiel

Wij zoeken een voortvarende, creatieve, inspirerende kracht. Je hebt minstens twee jaar relevante ervaring in 
communicatie of marketing. Je voelt je thuis in de kunstwereld. Je weet hoe je een marketingplan kunt opstellen 
en welke acties nodig zijn om je doel, COLLECT nog bekender maken, te bereiken. Je staat stevig genoeg in je 
schoenen om initiatieven te nemen of vragen te stellen. Je bent bereid om met dozen te sleuren en om online 
kerstcampagnes in elkaar te steken. Je bent vertrouwd met onder andere planoly, SEO, yumpu, pixels, canva en 
excell. Je bent creatief, hands-on, sociaal en verantwoordelijk. Kennis van de Franse taal is een absolute meer-
waarde, telefoneren in het Frans ga je niet uit de weg. Teksten in het Engels opstellen is een bonus. 

Aanbod

- We bieden een 3/5 contract van onbepaalde duur met flexibele werkdagen
- Je ontvangt een marktconform loon, fietsvergoeding en maaltijdcheques
- Een relevante job binnen de kunstwereld en de mogelijkheid om je contacten hierin exponentieel uit te 
breiden

www.collectaaa.be

GEZOCHT:
promotie- en marketingmedewerker

of allround communicatietalent. 


