
 

 

Officiële vertegenwoordiging van de Messe Frankfurt  

in België en Luxemburg 

 

Vacature: Verantwoordelijke verkoop, marketing en communicatie 

Met gemiddeld 150 vakbeurzen per jaar (voor Covid) in diverse business sectoren, georganiseerd in 

Frankfurt maar ook op andere plekken ter wereld, is Messe Frankfurt ’s werelds grootste beurs-, 

congres- en eventorganisator. Messe Frankfurt stelt wereldwijd 2.600 mensen te werk op 30 sites en 

genereert een jaarlijkse omzet van ca. 733 miljoen euro. Daarvoor werkt ze al 100 jaar samen met een 

uitgebreid en wereldwijd netwerk aan sales partners. Wij zijn met trots er één van.  

Als officiële sales partner vertegenwoordigt Messe Benelux – België Luxemburg BV Messe Frankfurt in 

België en Luxemburg en staan we in voor bestaande en nieuwe zakelijke relaties, marketing en pers 

van de beurzen in deze regio.  

De toekomst is veelbelovend en daarom zoeken wij op onze mooie locatie in de St. Hubertus Galerijen 

in het hartje van Brussel naar een enthousiaste teamplayer met een hoge mate van zelfstandigheid 

die verantwoordelijk wordt voor de marketing, communicatie en verkoop van een uitdagend 

portfolio aan internationale beurzen.  

Je werkt daarbij grotendeels vanop kantoor en in homeoffice, maar bent tijdens je beurzen in Frankfurt 

of elders in het buitenland onderweg.  

 

Jouw taken en verantwoordelijkheden zijn: 

• Je bent binnen ons Belgisch team eindverantwoordelijke voor de beurzen uit jouw portfolio.  

• Je bent de centrale contactpersoon tussen Messe Frankfurt en de klant. 

• Je volgt bestaande klanten op. 

• Je bedenkt strategieën met het oog op exposanten- en bezoekerswerving en werkt ze ook 

uit. Bij deze marketing- en salescampagnes maak je gebruik van klassieke 

communicatiekanalen (postmailings, telefoonacties, …) en van digitale (e-mail, bannering, 

social media,..). 

• Je bezoekt concurrerende vakbeurzen en evenementen. 

• Je onderhoudt contacten met vakpers en vakfederaties. 

• Je organiseert en coördineert kleinschalige events zoals persconferenties, infodagen, 

groepsstanden of delegatiereizen.  

• Je behoudt bij dit alles een continu overzicht over je projecten. 

 



Wie we zoeken: 

• Jongeren, jongere ouderen, oudere jongeren, of gewoon 53+, iedereen is van harte welkom 

om te solliciteren! 

• Je hebt een bachelor of masterdiploma met werkervaring in een communicatieve, marketing 

of klantgerichte functie. 

• Of gewoon heel veel werkervaring in een communicatieve, marketing of klantgerichte 

functie. Learning-on-the-job doen we ook graag! 

• Je bent Nederlandstalig met een goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Frans of 

Franstalig met een goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands. 

• Je spreekt en schrijft vloeiend Engels, kennis van het Duits mag, moet niet. 

• Je communiceert vlot en overtuigend met zowel onze klanten als ook met onze 

opdrachtgever, Messe Frankfurt. 

• Je bent stressbestendig en kan verschillende taken combineren waarbij je het overzicht en de 

deadlines niet uit het oog verliest. 

• Je werkt nauwkeurig. Het eindresultaat van je werk heeft een grote visibiliteit en je hebt dan 

ook oog voor detail. 

• Je bent een teamplayer maar kan ook zelfstandig werken en hebt de drive om een project tot 

een goed einde te brengen. 

 

Wat we bieden: 

• Een boeiende job met veel autonomie en afwisseling in een stimulerende, internationale 

omgeving. 

• Flexibele werkuren (7:30 – 9:30 tot 16:00 -18:00 uur) in een 39-uren week.  

• Voltijdse betrekking, gedeeltelijk homeoffice of ook 4 dagen is bespreekbaar!  

• Een fair maandelijks salaris met alle voorwaarden zoals beschreven in PC200.  

• Prestatiegerichte eindejaarsbonus. 

• Extra buitengewone vakantiedagen. 

• Maaltijd- en ecocheques. 

• Gsm en abonnement, ook voor privégebruik. 

• Hospitalisatieverzekering. 

• Complete vergoeding van woon-werkverkeer indien met het openbaar vervoer 

• Makkelijke bereikbaarheid met het openbaar vervoer (ca. 5 minuutjes wandelafstand van 

Brussel-Centraal) 

• Interne opleidingen waardoor je blijft groeien in je job 

 

Geïnteresseerd? Mail dan direct je CV met een beknopte motivatiebrief naar 

wibo.bultsma@messefrankfurt.be of bel +32 2 880 9585. 

We kijken ernaar uit om je sollicitatie te ontvangen, en zo mogelijk samen met jou een fijne job in 

een aangename omgeving te creëren!  

 

 

“Join the Messe Family” 
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