
 
 

Marketing & Communicatie 
Verantwoordelijke 
 

Heb je interesse in de combinatie marketing en 
bouwtechniek?  
Kan je jezelf beschrijven als vlot, gedreven, 
klantgericht en nauwgezet?  
Ben je creatief en heb je een vlotte pen? 
Heb je een passie voor sociale media? 

Dan ben jij de perfecte kandidaat en hebben we bij Rex 
de job die je zeker zal aanspreken. 

Wie zoeken we? 

• Je bent Bachelor of Master in Marketing of Communicatie met al een eerste werkervaring. 

• Vanuit je gedrevenheid en creativiteit wil je Rex Panels nationaal en internationaal in the 
picture plaatsen. 

• Je hebt interesse in de bouw of een andere technische omgeving binnen een B2B 
omgeving.  

• Je bent commercieel ingesteld, communicatief, innovatief en oplossingsgericht. 

• Je neemt graag verantwoordelijkheid en wil proactief, georganiseerd en zelfstandig 
werken 

• Je bent vertrouwd met de ins-and-outs van de verschillende marketingtools  

• En communiceert vlot in het Nederlands. Een goede kennis van het Engels en Frans is 
meegenomen. 

Hoe ziet je dag eruit: 
• Je bent de persoon verantwoordelijk voor onze volledige nationale en internationale 

marketingstrategie. 
• Dit doe je door een doelgerichte digital marketing en beheer van onze verschillende 

social media accounts en communicatiekanalen zoals de website, blogspots, e-mails, 
social media posts, Google Ads, LinkedIn enz… 

• Met je creatieve geest zet je Rex op de kaart en zorg je voor een optimale branding door 
promotiecampagnes, aantrekkelijke vakbeurzen en bedrijfsevents. 

• Je marketing en communicatieprojecten ondersteunen doelgericht onze sales in het 
behalen van zoveel mogelijk leads. 

  



 
 

• Met je vlotte pen en grafisch talent verzorg je onze volledige externe en interne 
communicatie en voorzie je de sales van professionele presentaties, catalogen en 
productinfo. 

• Je bewaakt ons merk en de Rex-identiteit en werkt mee aan een duidelijk herkenbare 
huisstijl. 

• Samen met HR zorg je voor de aangename teamspirit en werk je aan onze employer 
branding en imago. 

Waarom Rex & Profiles: 
Omdat wij een jonge moderne toekomstgericht en 
snelgroeiende ambitieuze KMO zijn gespecialiseerd in 
de productie van Sandwichpanelen. Daarbij gebruiken 
wij de modernste technologieën, hebben een volledig 
geautomatiseerde productie en een uitgebreid gamma 
aan innovatieve mogelijkheden en dat voor nationale en 
internationale klanten. De markt is er en we produceren 
schitterende producten. De toekomst is verzekerd en wij 
zijn volop aan het uitbreiden. Mensen met de nodige 
kennis en drive kunnen hierbij zeker het verschil maken. 

 

Wij bieden: 

• Een uitdagende en afwisselende functie binnen een innoverende en dynamische omgeving 

met een no-nonsens cultuur. 

• Een modern sterk geautomatiseerd productiebedrijf met een internationaal karakter.  

• Focus op ontwikkeling van talent door opleiding en ondersteuning. 

• Ruimte voor initiatief en persoonlijke inbreng. 

• Informele positieve werksfeer binnen een warm team. 

• Open communicatie en vlakke structuur. 

• Aandacht voor veiligheid en milieu. 

• Leute en voldoening in de job. 

• Mooi verloningspakket met extralegale voordelen. 

Plaats van tewerkstelling : Industriepark Doornik, zeer vlot bereikbaar, geen files 
uurregeling : 39 uur / 20 dagen verlof met 6 ADV dagen 
 

Goesting? 
Laat van je horen en stuur je cv naar s.maes@rexpanels.com of  
bel mij op het nummer 0492/97.90.30 
 
Bezoek zeker onze webside  https://rexpanelsandprofiles.com/  
en bekijk een impressie van onze productie  
https://www.youtube.com/watch?v=oFy5ohCSJt0 
We zijn benieuwd naar je ambities! 
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