
VACATURE 

Marketeer/marktonderzoeker 
Voltijds, contract van bepaalde duur  

 

Het Vlaams Instituut Gezond Leven wil je op een toegankelijke manier helpen om 
gezond te leven. Met onderbouwd advies, opleidingen, concrete tips en kant-en-klare 
projecten. Je kent ons misschien wel van de voedings- en bewegingsdriehoek? Of 
10.000 stappen?  

Momenteel werken we een aanbod uit naar nieuwe klanten in de vorm van opleidingen 
en consultancy. Hiervoor zijn we op zoek naar een marketeer. Zin om ons Gezond 
Leven-team te versterken met je commercieel talent?  

Check alvast onze organisatie op www.gezondleven.be.  

Wat zal jij allemaal doen? 

- Je ondersteunt de uitbouw van ons nieuw aanbod: 
• Hiervoor doe je een marktanalyse waarbij je de klantenbehoeftes 

onderzoekt en specifieke doelgroepen in kaart brengt. Je doet zelf een 
voorstel voor de manier waarop je de klantenbehoeftes bevraagt  

• Je maakt ook een concurrentie-analyse  
• Je geeft aanbevelingen rond de noden en verwachtingen van de potentiële 

klanten   
• Je stelt op basis van je marktanalyse een marketingplan op. Je doet dit in 

samenwerking met de innovatie- en communicatiemanager. 
 

- Je ondersteunt de projectmanager bij de ontwikkeling en implementatie van 
een LMS-systeem waarop we onze nieuwe dienstverlening zullen aanbieden. 

Wie ben jij? 

• Je hebt een master of bachelor communicatie(management), 
bedrijfsmanagement en/of marketing. Of je blaast ons gewoon omver door 
tonnen ervaring.  

• Je weet wat er nodig is om een marktanalyse te maken 
• Je weet hoe je een marketingplan opstelt en wat je moet doen om ons aanbod 

verkocht te krijgen 
• Je kan zowel zelfstandig als in team werken. 
• Je bent flexibel, stressbestendig en positief ingesteld. 

http://www.gezondleven.be/


• Je kan goed met deadlines overweg en hebt een kritische blik. 

Wat krijg je van ons? 

• Een uitdagende en afwisselende job in een organisatie met maatschappelijk 
actuele en inspirerende thema’s, erkend als het expertisecentrum voor gezond 
leven in Vlaanderen. 

• Een prettige en vlotte werksfeer en open bedrijfscultuur 
• Kans om opleidingen te volgen en jezelf te ontplooien. 
• Een voltijdse job van bepaalde duur tot 24 december 2021. 
• Een aantrekkelijk loon en verlofdagen (volgens PC 331, bacherlorniveau), gratis 

woon-werkverkeer NMBS en MIVB, fietsvergoeding, maaltijdcheques, laptop, 
GSM-abonnement, flexibele arbeidsuren, opleidings- en ontwikkelingskansen, 
gezonde werkomgeving (o.a. zit-stabureau, fruit op het werk, ...), uitgebreide 
mogelijkheid tot telewerk, ... 

Interesse? 

Stuur ten laatste op donderdag 26 augustus je sollicitatiebrief met cv (als 1 document 
in pdf-formaat) naar vacature@gezondleven.be met referte ‘marketeer’. Vergeet er 
niet bij te zetten ‘ter attentie van Linda De Boeck, directeur’.   

Het sollicitatiegesprek vindt plaats op maandag 6 september. Voor meer informatie 
over de functie kan je terecht bij vacature@gezondleven.be - 02 422 49 49.  

 

Veel succes, we wachten op je! 
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