ERVAREN MARKETING &
COMMUNICATIE CONSULTANT
(FREELANCE)

DAVID
JACOBS
CURRICULUM VITAE

CONTACT

Heike 29
2811 Mechelen

+32 (0)473 41 00 63

info@david-jacobs.be

Proactief, veelzijdig, motiverend en resultaat gedreven
hands-on ondernemer met ruim 15 jaar strategische
en praktische ervaring in Project Management en
Business Development in marketing & communicatie.
Empowering leadership & sterke communicatieve
vaardigheden waarmee een dynamische
(werk)omgeving wordt gecreëerd die leidt tot
geïnspireerde medewerkers, een voortdurende
aanscherping van talenten & service en een
onderschreven klanttevredenheid.

INFORMATIE
> GEBOORTEDATUM 14/12/1982
> GEBOORTEPLAATS

TALEN
NL
ENG

Bonheiden

> NATIONALITEIT Belg
> BURGERLIJKE STAAT
> GEZIN

Gehuwd

Trotse papa van 3 kinderen (Noah, Maya* & Lara)

> RIJBEWIJS B
> CONTRACT Freelancer

HOBBY’S & INTERESSES
> GEZIN (genieten van tijd met mijn kinderen & vrouw)
> FIETSEN (met de koersﬁets hoogtes & laagtes opzoeken)
> RESTAURANT (heerlijk tafelen met goed eten & goed gezelschap)
> REIZEN

(ontdek graag nieuwe oorden met mijn gezin, écht quality time)

PRAKTISCHE AANPAK
Grondige analyse van marketing behoeften van de opdrachtgever in functie van
budget/timing/ambitie & objectieven.
Uitdenken, uitwerken en implementeren van een onderbouwd marketingplan voor regionale
en nationale opdrachtgevers – zowel voor de KMO (Guts & Goats, Testa Rossi, EghtCare, Z+
Center, …) als voor multinationals (Pitpoint, Authentage, Soria Bel, …).
Ontwerpen, begeleiden en faciliteren van design, content en productie van marketing tools.
Ontwikkelen van creatief en graﬁsch mediamateriaal (ﬂyers, social media posts, websites,
webshops, …).

H.R. EN VORMING
Organiseren van workshops rond webdesign, social media & content management.
Kennisoverdracht, opleiding en begeleiding bij digitale transformatie.
Selectie, aanwerven en voortdurend coachen van een jong en dynamisch creatief team.

WERKERVARING
2020 - Heden

> DAVID JACOBS – FREELANCER

Functie

Freelance Marketing & Communications Consultant (Senior)
Begeleiden van klanten op vlak van:
• Branding
• Marketing
• Communicatie

Taken

2021 - Heden

> PIXELL – FULL SERVICE MARKETING & COMMUNICATIEBUREAU

Functie

Bestuurder
Senior Marketing Director
Senior Communications Manager
Verantwoordelijk voor het opzetten van marketingstrategieën
Interne communicatie tussen verschillende afdelingen &
externe partijen
Woordvoerder voor externe communicatie
Opzetten & begeleiden sponsordeals

Taken

2008 - Heden

> PUBLIPLUS – MULTIFUNCTIONEEL COMMUNICATIEBUREAU

Functie

Bestuurder
Senior Marketing Director
Senior Communications Manager
Verantwoordelijk voor het opzetten van marketingstrategieën
Interne communicatie tussen verschillende afdelingen &
externe partijen
Aankoopverantwoordelijke & budgettering
Woordvoerder voor externe communicatie
Opzetten & begeleiden sponsordeals
Projectbeheer & planning

Taken

