
  
  
                
 

 

 
 
HET BEDRIJF 
 
SETON (www.seton.eu & www.seton.com) is wereldwijd actief en vertegenwoordigt de direct 
marketing tak van de Amerikaanse groep Brady. 
 
Het bedrijf is een van de voornaamste players in de B2B-markt en is gespecialiseerd in het maken en 
verdelen van veiligheids-, identificatie- en signalisatieproducten met een gamma van meer dan 30.000 
producten dat via de 2 hoofdkanalen (catalogus en website) naar de klanten wordt gebracht. 
 
Seton heeft als missie bedrijven optimaal te begeleiden om de veiligheid & efficiëntie op de werkvloer 
te garanderen. 
 
 

ROL & SCOPE 

Seton is op zoek naar een Nederlandstalige Digital & Catalog Merchandiser om het Merchandising 
team te versterken voor de Belgische en Nederlandse markten en zo de verdere ontwikkeling van 
deze regio’s te ondersteunen. 

 

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN 

Als Digital & Catalog Merchandiser rapporteer je rechtstreeks aan de Merchandising Team Lead voor 
Zuid-Europa en ben je medeverantwoordelijk voor het uitstippelen & optimaliseren van de customer 
journey van onze klanten via alle communicatiekanalen, zowel online als via de klassieke offline 
kanalen (catalogus, flyers enz), dit alles dankzij een sterke inhoudelijke en coherente boodschap. 

Je beheert de volledige merchandising activiteit & content creatie en staat garant voor de kwaliteit & 
relevantie van onze productdatabase & content. Je doel is kwalitatieve klanten aan te trekken, hen 
een optimale ervaring te geven via een efficiënte & allesomvattende communicatie die de ruimere 
contentstrategie ondersteunt. 

Je voornaamste activiteiten zijn: 

 Het beheer & de optimalisatie van de bestaande producten en het toevoegen van nieuwe 
producten voor onze websites & catalogus 

 De volledige « merchandising » van onze productgamma’s. Je verzekert de zichtbaarheid en 
duidelijkheid van onze producten en gamma’s, zowel op de site als voor zoekmachines en 
zorgt ervoor dat onze klanten makkelijk hun weg vinden doorheen ons ruime gamma : 

o Je schrijft duidelijke productbeschrijvingen met specifieke & onderbouwde 
argumentatie, USP’s & kan makkelijk de voornaamste kenmerken van een product 
identificeren en op een klantvriendelijke & eenvoudige manier vertalen naar onze 
klanten toe 



  
  
                
 

o Je zorgt voor relevante cross & upsell van producten op de websites 
o Je beheert de taxonomie en groepeert producten op een logische wijze per 

productcategorie 
o Je zorgt ervoor dat de producten en categorieën makkelijk vindbaar zijn voor 

zoekmachines & via de interne zoekmachine op de site 
o Je bent verantwoordelijk voor het schrijven van Help pagina’s, FAQ’s, User Guides 

enz om onze producten duidelijk uit te leggen en onze expertise te ondersteunen 
o Je bent nauw betrokken in de marketingcommunicatie en creëert unieke & 

interessante content voor social media & onze blog  
o Je werkt mee aan het ontwikkelen van onze catalogus, brochures & flyers via 

duidelijke briefing & templates voor onze design teams 
 De analyse & rapportering van je markt & categoriën: je volgt de resultaten (traffic, revenue, 

keyword rankings enz) wekelijks op & stelt proactief gepaste maatregelen voor om onze 
content verder te verbeteren en meer bezoekers aan te trekken op onze websites 

 

Als Digital & Catalog merchandiser werk je nauw samen met de Product Managers om onze 
producten en productgamma’s zo duidelijk mogelijk voor te stellen en ons aanbod specifiek te 
ontwikkelen voor de Belgische en Nederlandse markten, rekening houdend met lokale 
opportuniteiten en/of wetgevingen. 

Je bent vertrouwd met klassieke SEO technieken zoals keyword research en optimaliseert de inhoud 
van de producten en categorieën voor zoekmachines om zo de zichtbaarheid van Seton en zijn 
producten te verhogen. 

Je staat ook in voor de vertalingen vanuit het Frans naar het Nederlands voor onze verschillende 
communicaties, zowel online als offline. 

 

HET GEZOCHTE PROFIEL 

 Talen: 
o Je hebt Je hebt een passie voor taal, hebt een vlotte pen, bent creatief met taal en 

combineert deze sterke redactionele vaardigheden met een vlekkeloze spelling in het 
Nederlands 

o Je kan vertalen vanuit het Frans naar het Nederlands 
o Je spreekt Frans en kan makkelijk een gesprek voeren & communiceren in het Frans 

(Frans is de voertaal intern) 
o Vertalen vanuit het Nederlands naar het Frans en perfecte Franse spelling zijn een 

extra troef 
 Je hebt op zijn minst een eerste relevante ervaring met gelijkaardig takenpakket achter de 

rug 
 Je bent een teamplayer en hebt een sterk inlevingsvermogen 
 Je bent gedreven, nieuws- en leergierig 
 Je hebt een dynamische persoonlijkheid met oog voor detail en bent rigoureus, proactief en 

bent niet bang om zelf voorstellen te doen 



  
  
                
 

 Je maakt blijk van flexibiliteit en kan je makkelijk aanpassen aan een omgeving in constante 
evolutie 

 Je hebt ervaring in een omgeving die gericht is op productiviteit en resultaten 
 Ervaring in SEO (zoekmachineoptimalisatie) en Google Analytics zijn een troef  
 Ervaring met het gebruik van een PIM (product information management system) is een 

troef 
 Goeie kennis van het Microsoft Office pakket (Word, Excel) noodzakelijk 

 

WAT BIEDEN WIJ AAN ? 

Je maakt deel uit van een jong, dynamisch en internationaal team dat in continue ontwikkeling is en 
in volle digital transformation is. Je krijgt kansen om je te ontwikkelen, omringd door experts en 
geniet van continue opleiding, training & begeleiding. 

We bieden je een voltijdse job aan met aantrekkelijk pakket: een competitief loon dat aangepast is 
aan de ervaring van de kandidaat, een winstparticipatie, een verzekering, maaltijdcheques en talrijke 
andere voordelen. 

 

HOE SOLLICITEREN? 

Ben je geïnteresseerd in deze jobaanbieding en zie je dit als het perfecte vervolg van je carrière ? 
Stuur dan snel je cv & motivatiebrief naar Anne-Sophie PLOUVIER : fr_recrutement@bradycorp.com 

BRADY Groupe SAS - 45, avenue de l’Europe - 59436 Roncq (regio Kortrijk/Rijsel) 


