SEO Manager
Brussel-Centrum

SEO Manager
bpost doet zijn best
om de uitzonderlijke situatie te beheren die we op dit moment tezamen
doormaken.
Uw gezondheid is voor
ons prioriteit! We doen dus ons best om ervoor te zorgen dat
sollicitatiegesprekken zo veilig mogelijk worden gehouden door u ze virtueel
aan te bieden via Skype of MS Teams.
Aarzel dus niet om te
solliciteren, we wachten op uw kandidatuur!

Doel van de functie

bpost is altijd onderweg. We creëren voor onze mensen een omgeving met uitdagende projecten, inspirerende
samenwerkingen en de nieuwste technologieën, met interessante job opportuniteiten en opleidingsprogramma?s voor
iedereen.

Binnen dit verhaal zijn wij op zoek naar een gedreven SEO specialist die ons digitale marketing team kan komen versterken!

Jouw taken en verantwoordelijkheden

Je bent verantwoordelijk voor de Search Engine Optimization
Je zorgt er voor dat elk nieuw project rekening houdt met de standaarden voor SEO
Je kan technische aanbevelingen geven om de SEO van onze bestaande platformen te verbeteren
Je slaagt er in om deze technische aanbevelingen helder te vertalen naar business of ICT stakeholders
Je beheert een roadmap om onze belangrijkste platformen naar een hoger niveau te tillen en je beheert deze als een
goede projectmanager
Je maakt gebruik van tools om inzichten te verwerven in onze rankings en vertaalt dit helder naar business inzichten
Je helpt contentplannen vorm te geven door inzichten te geven in huidig zoekgedrag

Je bent de ambassadeur van Search Engine Optimization en digitale marketing binnen bpost.

Jouw profiel

Het spreekt voor zich dat je als SEO Manager analytisch erg sterk bent en dat je een passie voor digitale marketing hebt. De
zaken hieronder willen we nog wel benadrukken:
Masterdiploma (of gelijkaardig door ervaring)
3 tot 5 jaar ervaring in digitale marketing, met nadruk op SEO & conversie-optimalisatie
Doorgedreven operationele kennis van digitale kanalen zoals Google, Bing?
Goede kennis van tools om SEO op te volgen en te verbeteren
Uitstekende kennis van conversie-optimalisatie
Goede projectmanagement skills
Het op de hoogte zijn van de laatste digitale nieuwtjes
Proactiviteit en sterke communicatieve skills
Zeer goede kennis van het Nederlands en het Frans

Waarom bpost?

Net zoals veel andere bedrijven bieden we naast een maandsalaris (uiteraard met eindejaarspremie en dubbel vakantiegeld)
een mooi pakket aan voordelen, waaronder een bedrijfswagen, maaltijdcheques, ecocheques, een hospitalisatieverzekering,
een groepsverzekering , een variabele bonus, 20 dagen wettelijk verlof plus 7 dagen verlof extra aangeboden door bpost en
voordelen bij meer dan 100 van onze partners.

Dit is waar wij ons in onderscheiden:
Je krijgt veel autonomie en flexibiliteit, wat we onder andere concreet maken met onze thuiswerk policy.
Je stapt in een enorm groeitraject, dankzij de vele opleidingsprogramma?s en carrièremogelijkheden bij één van de
grootste werkgevers van België.
De beslissingen worden hier, in België genomen. Je maakt tegelijkertijd deel uit van een internationaal verhaal,
dankzij onze vele activiteiten in Europa, US en Azië.
Je komt terecht in een bedrijf in volle verandering. Toegegeven, dit zorgt voor enige complexiteit, maar vooral voor
véél uitdaging en innovatieve projecten.
De sfeer, de collegialiteit en de vriendelijke bpost cultuur zijn uniek. En dat zullen we bewijzen.
Jij kan je 100% focussen op jouw job, terwijl je optimaal ondersteund wordt door al onze interne diensten.
Als internationale dienstverlener van pakjes- en e-commercelogistiek creëren we echte verbindingen tussen miljoenen
mensen, bedrijven en gemeenschappen. Ons team van +34.000 medewerkers is in dit verhaal onze allergrootste troef.
Dankzij hen blijven we een sleutelrol spelen in onze snel veranderende samenleving.

Solliciteer

https://career.bpost.be/nl/vacature/seo-manager-req3511

