
 

 

 

We hebben een boeiend vak. Nog nooit veranderde onze sector zo snel. Producten worden 

netwerken, business modellen staan onder druk, distributiekanalen vervellen. We hebben een 

uitdagend vak, omdat we deelnemen aan een transitie naar een nieuwe (werk)omgeving. Daarom 

versterken we ons team. House of Music & Accessories, fabrikant van ArtSound en distributeur van 

Harman Kardon, JBL, AKG, Canton, Advance Acoustic, Oehlbach, Cellular Line en andere merken, 

zoekt een WEBMASTER met talent die meebouwt. 

 

Bestaat sinds     Aantal werknemers   Sector 

2002      55    Hifi 

Met de creatie van de nieuwe websites ARTSOUND en HOMA willen we en pro-actief beleid gaan 

voeren. Meer nog, als bedrijf willen we de komende jaren de digitale omslag compleet maken. 

Daarom is HOMA op zoek naar een ervaren ‘digital creative’ die zelf content beheert én maakt om zo 

mee gestalte te geven aan een vernieuwd digitaal platform.  

 

Wat wordt jouw taak? 

 Je bouwt mee aan een sterk merk (ArtSound) die op een eigenwijze, vernieuwende manier 

muziek tot bij de eindconsument brengt 

 Je ontwikkelt mee creatieve ideëen tot sterke content in het juiste formaat op het gepaste 

platform met de gepaste toon 

 Je schrijft niet alleen goed, maar maakt ook foto-of videomateriaal. Je stuurt zo nodig 

leveranciers aan 

 Je bent de digitale ambassadeur van HOMA , ontwikkelt zelf acties  en maakt wat er omgaat 

in het bedrijf tot een bruisende digitale materie 

 Je zorgt ervoor dat ons huismerk ArtSound online straalt 

 Je onderneemt acties in de sociale media en controleert adhv oa Google analytics 

 Je gaat graag in interactie met de online bezoekers en ontwikkelt tools daarvoor 

 Je beheert de databases die nodig zijn om onze klanten te voorzien in productgegevens 

 

Herken je je hierin?  

 Je leeft op het internet, en binnenkort van het internet. Je bent lid van elk noodzakelijk en 

overbodig sociaal netwerk 

 Je hebt een vlotte pen, en past je aan ifv de doelgroep 

 Je kan vlot overweg met Adobe Photoshop, maar de kennis van webdesign en Adobe 

Première zijn een plus 

 Excel en andere database formaten hebben geen geheimen voor je 

 Je kan overweg met wireframing of hebt ervaring mee 

 Je bent een beetje gek en hebt affiniteit met onze producten 

 Je bent ervan overtuigd dat je een toegevoegde waarde voor ons kan betekenen 

 Je bent vlot drietalig nl/fr/ en 

 Je hebt 3 tot 5 jaar relevante ervaring 



 

 

 

Wat is ons DNA? 

Een jong bedrijf met een jonge geest en licht guerrilla gehalte. Doordrongen van een 

klantgerichtheid die erg ver gaat. House of Music & Accessories  is een groep van 50 mensen in 

België, Nederland en Frankrijk.  

Centraal staan 5 waarden: integriteit, professionaliteit, creativiteit, duurzaamheid en familie. 

Authentieke  personen voelen zich er zeker thuis.  Jezelf zijn binnen een onderneming die dit ook 

toelaat. Samen bouwen.  

Alle personen kunnen rekenen op een bevredigend en op maat gemaakt remuneratie-pakket, en 

vooral een omgeving waar vriendschap , plezier, vrijheid, en werklust centraal staan. Zin om je 

eigen identiteit uit te bouwen? Stuur dan als de bliksem je gegevens door naar 

karlien.mestdagh@houseofmusic.be. 
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