
 
 
 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wat zal jij doen 
Bij Hairco staat flexibiliteit en zelfstandigheid centraal. Als content creator en vormgever 
werk je bijvoorbeeld het ene moment aan de catalogi van onze exclusieve merken en het 
volgende aan de Hairco folder voor de kappers in België. Je zorgt voor de geanimeerde 
communicatie op de schermen in de winkels, alsook het POS materiaal en de opmaak van 
de educatiekalender, kortom alle offline content komt jouw richting uit. Je bent een centraal 
onderdeel van de marketingafdeling en werkt voor alle merken die Hairco verdeeld en 
natuurlijk voor het merk HAIRCO zelf. 

Jouw uitdaging bestaat er in om de marketing te dynamiseren door de juiste look & feel per 
drager te kiezen. Onze hippe en rebelse Memphis-huisstijl en professionele producten zijn 
jouw drijfveer om onze doelgroep te overtuigen van het exclusief Hairco concept. 
Vervolgens zorg je voor het aanvragen van correcte en competitieve offertes en volg je het 
drukwerk op met als doel de Hairco reputatie en uitstraling continu te verhogen. 

 

Wie ben jij 
" Een creatieve, enthousiaste ontwerper met oog voor detail; 

" Je bent flexibel en stressbestendig: er zijn soms strakke deadlines en last minute 
wijzigingen komen wel voor. 

" Je hebt een gezonde interesse in onze producten en klanten; 

" Communicatie in het Nederlands et également en français is jouw ding; 

" Een nieuwsgierig persoon wat betreft grafische trends & drukwerk; 

" Een hands-on kennis van InDesign, Illustrator en Photoshop. Canva en After Effects is 
een plus! 

" Je hebt een dynamische persoonlijkheid, denkt mee en kan snel schakelen.

 
Werken kun je overal, bij Hairco combineer je werk met plezier 
 

Bij Hairco gaat het hard! Ondertussen verovert Hairco al 5 jaar de markt van de professionele 
kapper. Onze ambitie is om binnen een 2-tal jaar 23 belevingswinkels in Vlaanderen en Wallonië te 
hebben en een derde van onze omzet te realiseren met de webshop. Daarom gaan we op zoek naar 
een hippe offline content creator (M/V) voor ons hoofdkantoor te Deinze. 

 



 
 
 
           

 

 
 
 
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. 

Onze marketingafdeling is snelgroeiend en daarmee ook één van de hoekstenen van onze 
organisatie. Samen met een team van 5 marketeers, elk expert in hun domein, werken we als 
een hecht team om Hairco naar de next level te brengen. 

 

 

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; 

 

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 

 


