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Vacature: Marketing Assistant & Product Developer 
 
Wil jij aan de slag bij een toonaangevend studiebureau voor physical security? Goed nieuws: wij zijn 
op zoek naar een Marketing Assistant & Product Developer om ons team te versterken. 

Over Robrechts & Thienpont 
Robrechts & Thienpont is het fundament van de R&T Group, ‘Trusted Security Architects’.  
Deze snelgroeiende onderneming is gespecialiseerd in security engineering en general 
securitymanagement. Ze is al jaren een vaste waarde op het vlak van securityadvies in complexe high-
risk omgevingen – zowel bij (inter)nationale bedrijven als overheden.  
 
Je leert ons het best kennen op basis van onze waarden: 
 

 One team: 
Eigen medewerkers en externe consultants vormen één team met een professionele 
gelijkheid. 

 Integriteit:  
Wij geloven sterk in eerlijkheid en betrouwbaarheid naar onze klanten en ten opzichte van 
elkaar. 

 Goesting: 
Het moet leuk zijn! Daarom investeren we in de tevredenheid van ons team. 

 Customer intimacy: 
Als consultants staan we dicht bij onze klanten, en bouwen we een duurzame relatie met 
hen op. 

 Naturel:  
We zijn steeds authentiek, openhartig en transparant. ‘Gemaakt’ overkomen, kennen we 
niet. 

 Betrokken:  
Een medeverantwoordelijkheid voor de waarden, visie en strategie van de onderneming. 

 
Met de nakende marktpenetratie in onze buurlanden wordt voor Robrechts & Thienpont de 
internationalisering (Europa) ingezet. Het behoud van het beslissings- en kenniscentrum in Vlaanderen 
maakt deel uit van haar strategische ambitie om in de komende 5 jaar gefaseerd uit te groeien tot  “the 
leading European network of independent & outstanding security architects”.  
 
Om deze verdere groei in Europa te realiseren, zoeken we een 

 

Marketing Assistant & Product Developer (m/v). 
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Functie 
 Op R&T Group-niveau analyseer je de wensen en behoeften van (potentiële) klanten en stemt ons 

aanbod van diensten en producten hierop af. Jouw aandacht richt zich ook op de synergie en de 
kruisbestuiving van de diverse competentiedomeinen in de R&T Group. 

 Uitbouwen, intensifiëren en beheren van de marketingkanalen om ons aanbod onder de aandacht te 
brengen van onze klanten. 

 HR ondersteunen om onze employer branding en onze bedrijfsidentiteit te kristalliseren en extern te 
positioneren. 

 Europa is het gebied, waarvoor je verantwoordelijk bent: vooreerst de 3 actuele Belgische bedrijven 
van de R&T Group, maar ook voor de (toekomstige) dochterondernemingen in Europa.  

 Je werkt nauw samen met de CEO van de R&T Group en jouw collega Executive Assistant.  
 Jouw focus op korte termijn gaat naar het implementeren van het marketingplan voor de 

dochterondernemingen in de buurlanden.  
 
Volgend gevarieerd takenpakket behoort tot jouw verantwoordelijkheid: 

Taken 
Marketing & Communicatie  

 Ontwikkelen en bewaken van de marketingstrategie van de R&T Group en al haar ondernemingen. 
 Bewaken van de bedrijfspositioneringen: zoals huisstijl, websites, logo, standaarddocumenten. 
 Definiëren van het jaarlijkse marketingplan. 
 Opzetten en opvolgen van marketingcampagnes, zoals o.a. de organisatie van beurzen, events, 

congressen, seminaries, opleidingen in binnen- en buitenland.   
 Productising: nieuwe zakelijke opportuniteiten nastreven met focus op het ontwikkelen van nieuwe 

producten/ diensten binnen ons domein. 
 Ondersteunen van de Director Sales & Business Development door het nodige materiaal te 

produceren en ter beschikking te stellen, zoals productfiches, brochures, presentaties, … 
 Beheer en exploitatie van digitale marketing en sociale media voor de hele R&T Group: je werkt een 

content strategie en planning uit en staat ook in voor de uitrol hiervan, je bent ook verantwoordelijk 
voor het beheer van de huidige en toekomstige websites.  

 Samen met HR meebouwen aan onze employer branding. 
 Interne en externe communicatie beheren. 
 Ondersteunende taken in het team van assistants:  bv. vertalingen in de 3 talen, offerte opmaak, 

kwaliteitscontrole van uitgaande documenten (op taal en vorm), het doorzoeken van de online 
platformen naar nieuwe aanbestedingen. 

Profiel 
 Je behaalde een Bachelor of Master diploma (in Marketing of Communicatie). 
 Je combineert strategisch inzicht, creativiteit en besluitvaardigheid met resultaatsgerichtheid. 
 Je communiceert uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk en presenteert overtuigend in zowel het 

Nederlands, Frans en Engels. Elke extra taal is meer dan welkom. Pools is een pluspunt. 
 Je bent geëngageerd, ondernemend en houdt van de nodige uitdagingen. 
 Jouw proactiviteit, besluitvaardigheid en organisatievermogen vul je aan met veranderkracht.  
 Jouw analytische & gestructureerde aanpak, gecombineerd met jouw nauwgezetheid versterken jouw 

kwaliteitsgerichtheid. 
 Als een mature teamplayer werk je graag in een kleine structuur met de nodige vrijheid en 

zelfstandigheid. Maar ook autonoom werken, schrikt jou niet af. 
 Integriteit & engagement typeren jouw persoonlijkheid, versterkt door naturel en authenticiteit. 
 Jouw leergierigheid is bijzonder groot. 
 Je bent sterk onderlegd in MS-office tools. Word, excel en powerpoint kennen absoluut geen geheimen 

voor jou en kennis van o.a. Indesign en Photoshop zijn een pluspunt.  
 Je kent vlot je weg in de digitale marketing en het social media landschap (LinkedIn, Facebook, Twitter). 
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 Ons team verjongen tezamen met enkele jaren relevante werkervaring vormen een extra troef. 
 

Aanbod 
 Je komt terecht in een sterk groeiend & gerenommeerd studiebureau met een open & dynamische 

cultuur, hoge kwaliteitseisen en met internationale ambities, gedreven door een duidelijke en 
verantwoorde strategie. 

 Een functie in vast dienstverband. 
 Uitdagende (Europese) projecten die je werklust stimuleren. 
 Zelfontwikkeling via een persoonlijk ontwikkelingsplan. 
 Een competitief verloningspakket, aangevuld met allerlei voordelen. 
 Ruimte voor thuiswerk. 
 Een flexibel uurrooster (maar bij voorkeur fulltime). 
 Aandacht voor jouw work-life balance. 
 Binnen dit kader van een professionele organisatie met high-end klanten wordt initiatiefname sterk 

gewaardeerd. 
 

Contactpersoon 
Je mag je CV en coverletter, inclusief motivatie, alsook het self-assessment document doorsturen naar: 
 
Olivia Ernst  olivia.ernst@rtconsultancy.be +32 14 15 12 72 

mailto:olivia.ernst@rtconsultancy.be
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