
Bij J. Cortès Cigars kunnen we hiervan meespreken. 
Sterker nog, ons West-Vlaams familiebedrijf combineert de twee. Al 90 jaar staat liefde voor de sigaar hier 
centraal. Met een jaarproductie van meer dan 500 miljoen sigaren en commerciële activiteiten in meer dan 80 
landen is J. Cortès Cigars dé autoriteit op gebied van de Belgische sigarenexport en een wereldspeler in de  
sector. Om onze merken wereldwijd meer vorm te geven, zijn we op zoek naar een Cortèsien als:

MARKETING SUPPORT (M/V)  

Functie

• Je staat in voor de administratie van de diverse marketingactiviteiten 
• Je ondersteunt de externe communicatie van de organisatie (websites, persrelaties, enz..)
• Je staat in voor de interne communicatie binnen de organisatie (productfiches, foto book, HR mededelingen,..)
• Je ondersteunt de Marketing Manager in haar verschillende projecten.
• Je helpt mee aan de organisatie van diverse events, beurzen, bedrijfsevenementen…
• Je werkt samen in een team van 4 medewerkers en rapporteert aan de Marketing Manager.

Profiel

• Je hebt een opleiding bedrijfsbeheer optie marketing, office management of communicatie of soortgelijk 
door ervaring. 

• Je bent hands-on en kan zelfstandig en autonoom werken, 
• Je bent flexibel en bezit verantwoordelijkheidsgevoel.
• Je werkt nauwgezet en hebt oog voor detail. 
• Je beschikt dus over de nodige organisatorische vaardigheden.
• Je bent sterk in MS Office & PowerPoint.
• Je bent communicatief en sociaal vaardig.
• Je bent Nederlandstalig en hebt een goede basis van Frans.
• Je voelt je thuis in een familiaal bedrijf met grote teamspirit, waar er elke dag iets anders te beleven valt.

Aanbod

• Een aantrekkelijke en uitdagende omgeving, jong & enthousiast team van Cortèsiens
• De kans om jezelf te ontwikkelen in een internationaal kader
• Een vlot bereikbaar bedrijf in Moen: geen fileleed
• Een dynamische en aangename werksfeer

Interesse? Stuur je motivatie met CV naar hr@jcortes.com

“There are two things someone never forgets: his first l ove and his first cigar”
(John Bain).  

MARKETING SUPPORT (M/V) 


