
De  Belgian  Association  of  Promotional  Products is  opgericht  in  2001  met  als  doel  het
professionaliseren,  verdedigen  en  promoten  van  de  Product  Media-sector
(relatiegeschenken en promotieartikelen) in het algemeen, en van de professionele belangen
van de leden in het bijzonder.

De organisatie vertegenwoordigt en verenigt de ondernemingen van de vakvereniging op
nationaal en internationaal niveau.

Om onze kwaliteitsvolle service in stand te houden, zijn we op zoek naar een:

RELATIONS COORDINATOR (M/V)
Meer info via www.bapp.be 

Uw functie:
U bent de contactpersoon voor adviserende leden/distributeurs en tevens woordvoerder
van  de  Vereniging  voor  externe  communicaties  en  contact  met  officiële  instanties.  U
rapporteert direct aan de Raad van Bestuur en de Executive Manager. Naast de opdrachten
die u worden toevertrouwd door deze laatsten, staat u ook in voor het volgende:

 U animeert het netwerk van adviseurs/leveranciers en ontwikkelt het door nieuwe

leden te werven;
 U zorgt voor het administratief beheer van de leden en in samenwerking met het

team ondersteunt u de leden bij hun administratieve opvolging;
 U woont de Raad van Bestuur en evenementen georganiseerd door de BAPP bij;

 U beheert de website en sociale-mediakanalen, en u stelt de nieuwsbrief op.

Uw profiel:
 U hebt een hogere opleiding gevolgd en beschikt over de nodige werkervaring om uw

taken volledig zelfstandig uit te voeren;
 U drukt zich goed uit in zowel Frans als Nederlands;

 U bent bekend met computersoftware en sociale media hebben geen geheimen voor

u;
 U  bent  vlot  in  de  omgang  en  beschikt  zowel  schriftelijk  als  mondeling  over

uitstekende communicatievaardigheden;

http://www.bapp.be/


 U  bent  flexibel  en  bereid  om  u  te  verplaatsen  over  het  volledige  Belgische

grondgebied.

Ons aanbod:
Met deze functie bieden we een sleutelpositie aan met veel verantwoordelijkheden en een
bijna totale autonomie.
Naast een aantrekkelijk loonpakket bieden we ook een grote flexibiliteit aan voor wat betreft
uw taken en uw dagelijkse werkorganisatie.

Herkent u zich in deze vacature en bent u geïnteresseerd? Stuur uw sollicitatie per e-mail
naar Erich Cormann – management@bapp.be
  

mailto:management@bapp.be

