
KEN JE HET VERHAAL VAN DE START-UP OPGERICHT IN EEN GARAGE ? 

Met de wens om dynamiek, jeugdigheid en multimedia te combineren begon het verhaal van djm 

digital In een Luikse garage. Innovatie is onze bestaansreden en de bron van onze projecten. We 

zijn de afgelopen 20 jaar uitgegroeid tot een belangrijke speler in de digitale wereld, terwijl we 

ondertussen hebben gesleuteld aan onze 'start-up'-geest. 

HET WEB KENT GEEN GRENZEN. DAT KOMT GOED UIT, WIJ OOK NIET! 

Ons team van 35 digital natives en experts in web, mobile development, project management, 

design en E-marketing bundelen hun kennis om onze klanten ook buiten onze grenzen van dienst 

te zijn. 

DE DIGITALE BEHOEFTEN GROEIEN ENORM EN DE PROJECTEN NEMEN TOE. 

Djm digital lanceert een nieuwe uitdaging: de activiteiten van kmo’s en zelfstandigen stimuleren 

door de creatie van hun eigen websites toegankelijk te maken. Dit door middel van verschillende 

gepersonaliseerde en betaalbare formules. Deze formules worden aangeboden in een pakket 

genaamd Bizz Online. Bizz Online is een service van Proximus. Daarom werk je als digital success 

manager bij DJM in onder aanneming voor Proximus. Als digital success manager zul je uitsluitend 

werken voor deze Bizz Online projecten. 

WORDT JIJ ONZE NIEUWE DIGITAL PROJECT MANAGER? 

Wij zoeken een Nederlandstalige digital success manager voor Bizz Online met leiderskwaliteiten 

die graag zijn Frans wenst te perfectioneren. Het is niet nodig om een ‘geek’ te zijn, een feeling met 

de digitale wereld is voldoende. Als je wilt evolueren in een omgeving die werk en plezier 

combineert, ben je op de juiste plaats! 

JOUW UITDAGINGEN 

• In dialoog gaan met klanten via verschillende communicatiekanalen: e-mail, telefoon 

• Klanten te woord staan die bellen naar de klantenservice van Proximus 

• Klanten ondersteunen met de ontwikkeling van hun website tot en met de online lancering, 

maar ook in SEO en online zichtbaarheid. 

• Ontvangen en valideren van grafische/technische elementen. 

• Taken toewijzen aan teamleden en ze opvolgen met behulp van managementsoftware. 

• Klantenondersteuning bieden 

 

OPLEIDING EN ERVARING 

• Bachelor: Marketing/ Reclame / Grafisch ontwerp / Webmaster / communicatie / 

management 

• Je begrijpt en kan je behelpen in het Frans (Engels is een plus) 



• Eerste ervaring in een gelijkaardige functie is een plus 

 

JOUW PROFIEL 

• Dynamiek, nauwkeurigheid en autonomie kenmerken jou 

• De digitale wereld trekt je aan en je wilt uw vaardigheden ontwikkelen 

• Je vindt het belangrijk om kwaliteitswerk te leveren met een synthetische en creatieve 

aanpak. 

• Uw spelling is onberispelijk. 

• U heeft bepaalde relationele vaardigheden (luisteren en adviseren) 

• Teamspirit is erg belangrijk voor je. 

 

ONS AANBOD 

• Een voltijdse uitdaging in een dynamisch en groeiend bedrijf 

• Een mogelijkheid om gedeeltelijk thuis te werken 

• Professionele en persoonlijke ontwikkeling 

• Een reëel perspectief op evolutie in een nieuwe omgeving 

 


