
This is the tale of three generations Vandermarliere – and counting. A tale about a company born in an attic in 1926. A tale of 
disruptive innovation, bold marketing and clever expansion. But also a tale about remaining true to the craft. VCF’s story is as 
layered as one of its fine cigars – be they J. Cortès, Oliva, Olifant, Country or Neos. It has brought us from the countryside of 
West-Flanders to the farmlands of Nicaragua and everywhere in between. Whenever you light one of your cigars, you instantly 
disconnect from everyday fuss and become one with our timeless tale. Don’t smoke but enjoy!

They who call themselves Cortèsiens are looking for a new colleague as:

PR & COMMUNICATIONS OFFICER  (M/V)

Functie
• Je staat in voor de externe communicatie van de organisatie.
• nieuwbrieven uitsturen, onderhoud van verschillende websites en uitwerken van innovatieve ideeën binnen de wettelijke 

mogelijkheden.
• Je schrijft vlot teksten en artikels over onze producten en bedrijven.
• Je bent de contactpersoon met de pers en houdt deze contacten levendig.
• Je beheert de Instagram- account van de CEO.
• Je onderhoudt de virtuele shop en de ‘club VCF’ platform.
• Je zorgt tevens voor alle interne communicatie binnen de organisatie. 
• Je bent verantwoordelijk voor het organiseren van sales events en interne bedrijfsevenementen.
• Je ondersteunt het marketing team bij de voorbereiding van de beurzen.
• Je ondersteunt de sales met het bedenken van promotionele acties.
• Je zorgt voor aankoop van marketingmateriaal en gadgets.

Profiel 
• Je hebt een bachelordiploma, bij voorkeur in Marketing en/of beschikt over een degelijke marketingervaring van minimum 3 jaar. 
• Je bent hands-on en kan zelfstandig en autonoom werken, je bent flexibel en bezit verantwoordelijkheidsgevoel.
• Je bent communicatief (zowel schriftelijk als mondeling)  en je hebt een vlotte pen zowel in het Nederlands, Frans als het Engels. 
• Je werkt nauwgezet en hebt oog voor detail. Je kan snel anticiperen om de deadlines te halen. Je beschikt dus over de 

nodige organisatorische vaardigheden.
• Je bent sterk in MS Office: Microsoft Excel, Word & PowerPoint.
• Kennis van digitale marketing en verschillende sociale media is een pluspunt.
• 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, dynamisch & enthousiast team van Cortèsiens 
• Een familiaal bedrijf met korte communicatielijnen
• Training on-the-job
• Een omgeving waar volgende waarden centraal staan : 

        Commitment, Open-Minded, Respect, Team Spirit, Entrepreneurship en Strong Professionalism.

Interesse? 
Stuur je brief met CV naar anne-aymone.bourgois@vcfcigars.com.

PR & COMMUNICATIONS OFFICER  (M/V)


