
Corelio komt als grootste mediagroep van het land aan huis bij 58% van alle Belgen. We zijn marktleider in de krantenmarkt
(De Standaard, Het Nieuwsblad/De Gentenaar en L’Avenir). Ook met Passe-Partout zijn we de grootste uitgever van gratis regionale pers.
Daarnaast zijn we met de websites (Standaard.be, Nieuwsblad.be en l’Avenir.net) ook de grootste uitgever in het segment van de nieuwssites.
Ook sterke merken zoals Woestijnvis, Caviar en Nostalgie zitten in onze portefeuille.

Klaar om carrière te maken?

Aarzel niet en stuur je kandidatuur met gedetailleerd cv naar Corelio personeelsdienst, t.a.v. Jeroen Verhasselt,

A. Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden, of via e-mail naar: jobs.advertising@corelio.be.

Als je meer wil weten over wie we zijn en wat we doen, surf dan naar www.corelio.be en www.jobat.be

Webredacteur Jobat.be

Online Product Specialist Jobat.be

Wij bieden je

� Een boeiende job vol ruimte voor eigen initiatieven en verantwoordelijkheden binnen een jong en gedreven team.
� Voldoende opleidingsmogelijkheden zodat je je talent optimaal kan ontwikkelen.
� Een aantrekkelijk salaris en een pakket extralegale voordelen.
� Je plaats van tewerkstelling is Groot-Bijgaarden.

Je uitdaging:

Je staat – samen met de Traffic Manager – in voor het dagelijkse

beheer van Jobat.be:
� Je plaatst artikels online op de eigen site Jobat.be, alsook op Jobat Mobile,

gebruik makend van een CMS, rekening houdend met SEO-aanbevelingen;
� Je beheert de Jobat content op de diverse Corelio titelsites

(NL: Standaard.be, Nieuwsblad.be / FR: l’Avenir.net…), alsook op diverse 

partnersites (NL: Skynet, Netlog / FR: RTBF ...) en social media
� Je verzorgt de Jobat nieuwsbrieven (NL: Kort,Tip / FR: En Bref,Astuce…);
� Je onderhoudt een goede samenwerking met de eigen Jobat redactie,

alsook met de verschillende partners
� Je houdt een vinger aan de pols van de voortdurende evoluties in het 

online gebeuren

Je profiel:

� Je hebt minstens een basiskennis html;
� Je kan je vlot uitdrukken (spreken en schrijven)

in het Nederlands, Frans en Engels
� Internet en web 2.0 fascineren je;
� Social media hebben voor jou geen geheimen;
� Je kan overweg met Messagent, of bent bereid hierin 

te investeren;
� SEO en SEA zijn voor jou geen onbekenden;
� Je communiceert vlot, zowel telefonisch als

face-to-face;
� Je bent servicegericht en praktisch ingesteld;
� Je weet prioriteiten te stellen en kan omgaan met deadlines.

Je profiel:

� Je hebt werkervaring in een gelijkaardige functie.
� Je hebt inzicht in gangbare webtechnologieën en bent 

een kei in website usability.
� Je hebt ervaring met het opstellen van use cases, het 

uittekeken van wireframes en met online 

gebruikerstesten (A/B testing, Multivariate testing, …)
� Je bent een teamspeler, communiceert vlot en bent 

ondernemend en resultaatgericht
� Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands, Frans

en Engels

Ben jij de enthousiaste webredacteur (m/v) die wij zoeken?

0 Je bent creatief met taal. Check! 0 Je buikgevoel is uitstekend ontwikkeld. Check! 0 Schrijven voor het 

internet is jouw tweede natuur. Check! 0 Je hebt zin om te werken in een jong en dynamisch team. Check!

Jobat is toonaangevend in de markt van de rekruterings communicatie,

zowel in print als online.We denken mee met bedrijven die op zoek

zijn naar de beste medewerkers. Om het Jobat Online team te versterken

zijn we op zoek naar een (m/v):

Je uitdaging:

� Als Product Specialist werk je mee aan de technische uitbouw van Jobat.be 

Je krijgt boeiende  online projecten toegewezen (Jobat Mobile, Mijn Jobat,

…) waarvoor je verbetertrajecten opstelt, of die je van nul uitwerkt.
� Je focust hierbij op de noden van de eindgebruikers en op 

gebruiksvriendelijkheid.
� Je maakt functionele analyses die je omzet in wireframes en use cases voor 

de ontwikkelaars.
� Je werkt in nauw overleg met hen en ziet erop toe dat projecten binnen 

vooropgestelde deadlines opgeleverd worden.
� Je staat in voor de communicatie over nieuwe implementaties in de jou 

toegewezen projecten.
� Je zorgt voor up-to-date documentatie, brieft het salesteam en informeert 

de eindgebruikers van de website (B2B & B2C).



ACCOUNT MANAGER ITALIË

Interesse? Stuur jouw cv met vermelding van de referentie KD / 0211-592-2 naar Fundament R&S, Berkenlaan 138 A, 8530 Harelbeke,

t.a.v. Katrien Decostere, Tel.: 056/610.609 - info@fundamentrs.com – www.fundamentrs.comV
G

. 
1
0

8
0

/
B

J O U W  T A L E N T

Je bent een commercieel talent met oog voor oppor-
tuniteiten en marktontwikkeling. Jouw ondernemers-
zin, resultaatsgerichtheid en ervaring in een internationa-
le B2B omgeving primeren boven jouw hogere opleiding.
Je voelt je thuis binnen de Italiaanse cultuur. Je werkt
zelfstandig, bent sterk organisatorisch en plichtsbewust.
Je spreekt vlot Nederlands en Italiaans. Je bent bereid
om 50% van jouw tijd te reizen in Italië.

O N S  A A N B O D

Je krijgt een boeiende, commerciële functie met
verantwoordelijkheid. Je kan werken op een zelfstan-
dige manier en hebt dagelijks contact met de Italiaanse
markt. Je werkt voor een stabiel bedrijf met toekomst-
perspectieven. Je hebt veel wisselende contacten en
krijgt de kans je verkooptalent verder te ontwikkelen.
Copaco kenmerkt zich door een open bedrijfscultuur en
korte communicatielijnen. Je kan rekenen op een aan-
trekkelijk verloningspakket dat in verhouding staat tot je
pro�el en je ervaring.

D E  U I T D A G I N G  

Je bent verantwoordelijk voor de verdere pro-
fessionele uitbouw van de business in Italië. In overleg
met de commercieel directeur, werk je de verkoopstrategie
uit om de positie binnen de muggengaas markt in Italië
te verstevigen. Je analyseert de marktsituatie en vertaalt
dit naar een concreet actieplan. Je ontwikkelt verder
de bestaande klantenrelaties in Italië en breidt deze uit
door actieve prospectie. Je begeleidt en adviseert de
klanten, sluit contracten af en bouwt een partnership uit.
Je werkt vanuit Copaco België en bent 50% van jouw
tijd op klantenbezoek in Italië. Je rapporteert aan de
commercieel directeur.

COPACO (www.copaco.be), ), in Harelbeke, is gespecialiseerd in de productie van een breed 

gamma screendoeken voor o.a. binnen- en buitenzonwering, muggengaas,… Het bedrijf 

investeert continu in nieuwe technologieën om de creativiteit en klanttevredenheid te bestendigen. 

Copaco staat garant voor kwaliteit. Zij bieden naast de producten, een wereldwijde service aan 

van advies en begeleiding op productniveau. Om de groei te ondersteunen en de commerciële 

afdeling ‘muggengaas’ te versterken, zoeken wij een (m/v)

Deze procedure voor werving en selectie verloopt in exclusieve samenwerking met Fundament R&S.

WERKEN IN HET BUITENLAND
Jobbeurs met internationale werkgevers en conferenties

Maandag 14 februari van 14 tot 19 uur
Vergadering-rekrutering van ingenieurs van 18 tot 20 uur

Koning Boudewijn stadion te Brussel

Meer dan 25 conferenties en stands: Australia (Queenland), Canada (Bristish Columbia, New Brunswick, ...),  Frankrijk, Engeland, 

Spanje, Sweden, Nieuw Zeeland immigratie, VS consulaat, ... Actiris, Altran, Awex, Bekaert, Belgische leger, Belgische technische 

cooperatie, Berlitz, Besix, BiJob, BrusselExport, Club Mediterranée,  Disneyland Parijs, DKV, Dosz, Etex, Eures Engeland, 

Eures Frankrijk, Eures Spanje, Eures Sweden, Euroccor, Gosselin, Fiesta Spain, ING,  InternationalContacts, Jobat,

ManPower Borderless, Ntax, Ondernemen-Frankrijk, Verenigde Naties, Visa4You, UFBE, Vlamingen in de Wereld, ...

Ism VIW - 02/201 73 84 - www.InternationalJobDay.be   - www.InternationalJobs.be

1 Afrik interim
*1 Altran Europe
*2 AWEX 
*3 Bekaert International
2 Belgium Army 
3 Berlitz schools of Languages

*4 Besix International
4 BIJOB/ACTIRIS 
5 BrusselsExport
6 Canada - British Columbia -  

Okanagan
7 Canada - New Brunswick
8 Club Mediterranée
9 Disneyland Paris

10 DKV Inssurances
11 DOSZ-OSSOM International  

Social Security

17 Ondernemen Frankrijk
*5 Etex International 
12 Eures employment agency for Spain
13 Eures employment agency for England
14 Eures employment agency for Sweden
15 Eures employment agency for France
16 Eures employment agency for �e Netherlands
37 Euroccor
19 Europass 
20 Gosselin moving
33 Interviews
34 International Contacts
21 LE FOREM
22 Manpower Borderless Talent 
23 Manpower France
24 New Zealand Immigration 
25 Ntax Social Inssurance Bank

26 Putters Int’l UTS moving
27 Queensland (Australia) Health 

Workforce
28 Spain Fiesta Consulting 
29 Sweden Kalmar 
18 �e-Gem Ireland

38 Union Francophone des Belges 
à l’Etranger

33 United Nations
35 USA consulate
36 Visa4you
39 Vlamingen in de Wereld

www.InternationalJOBday.be

International JOB offers, info about the stands, 
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