
 
 
 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wat zal jij doen 
Als creatieveling, legt je focus op het creëren van awareness rond het merk Hairco en haar 
producten bij de professionele kapper. Je zal de optimale marketingmix bepalen en zorgt 
voor de operationele uitvoering, opvolging en analyse van jouw campagnes. Onze 
professionele en trendy merken zijn jouw drijfveer om de kapper te overtuigen van ons 
exclusief Hairco concept, zowel via on- als offline marketingactiviteiten. Je creëert hierbij 
content, maakt presentaties, onderzoekt vernieuwende marketingtools met het oog op 
branddevelopment, digitale transformatie, beurzen, events en communicatie. 

 

Wie ben jij 
" Hands-on, creatieve, enthousiaste marketeer 

" Met een gezonde interesse in onze producten en klanten 

" Georganiseerd talent met oog voor detail 

" Communicatief in het Nederlands et également en français 

" Full ownership nemen is jouw tweede natuur 

" Kennis van e-commerce, social media, customer journey optimalisatie is mooi 
meegenomen 

 

Wie zijn wij 
Als snelgroeiende onderneming met een brand new business model ‘Brick & Click’, is Hairco 
dé unieke groothandel voor elke professionele kapper. We willen de kapper informeren, 
inspireren, educeren en hun hart online veroveren met onze state-of-the-art webshop 
www.hairco.com. 

 

Wie zijn jouw marketing collega’s 
" Julie, onze vurige marketing manager voor Hairco NV; 

" Karlien, onze pittige brand manager voor Hairco’s exclusieve merken 

" Jens, onze rebelse content creator met passie voor vormgeving & ontwerp 

" Marijke, onze inspirerende digital marketeer 

 

 

 
Werken kun je overal, bij Hairco combineer je werk met plezier 
 
Gezien wij hard gaan en het onze ambitie is om binnen een 2 tal jaar 23 belevingswinkels 
en een sterke webshop te hebben in Vlaanderen en Wallonië, gaan we op zoek naar een 
enthousiaste All Round Marketeer (M/V) voor ons hoofdkantoor te Deinze. 

 



 
 
 
           

 

 

 

Wat kan dit voor jou betekenen 

" De kans om B2B-content te creëren, waarmee je de kapper weet te verleiden. 

" Een KMO, een complementair team met een work-hard-play-hard spirit  

" Glijdende uurregeling met 26 vakantiedagen 

" Voortdurende ontwikkelingsmogelijkheden 

" Mooi salarispakket met tal van extralegale voordelen 

" Prachtige lounge met buitenterras om te lunchen 

 

Word jij part of this team? 

Dan ontvangen wij heel graag jouw cv via jobs@hairco.be 
 
En daarna maken we graag kennis met jou in onze kantoren:  
Gentsesteenweg 190 in 9800 Deinze! 
 

Website 

Facebook 

Instagram 

LinkedIn 

 


