
 

OPI BELUX zoekt jobstudent(e) communicatie 
 
Wie zijn we? 

Als invoerder van OPI producten voor België en Luxemburg zetten we steeds ons beste voetje voor, 

letterlijk dan. OPI is wereldwijd gekend voor kwaliteitsvolle hand- en voetverzorgingsproducten. Ons 

enthousiast en dynamisch team kan je terugvinden te Neder-Over-Heembeek, tussen Vilvoorde en 

Brussel, en is dus makkelijk bereikbaar.  

Wie zoeken we? 

Studenten marketing en communicatie opgelet! Bij OPI België-Luxemburg, zijn we op zoek naar een 

gemotiveerde jobstudent ter ondersteuning van het marketingteam. Heb jij een passie voor (online) 

communicatie en ben je gebeten door sociale media? Bij OPI mag je onder andere zelf aan de slag 

gaan met het inplannen van content voor Instagram en Facebook. Daarnaast plaats je nieuwe 

collecties op de website en sta je in voor de organisatie van onze showroom. 

 Vereisten 

• Je bent student Hoger Onderwijs 

• Je kan je minstens 1 keer per week vrijmaken  

• Je studeert voor een bachelor of master in marketing of communicatie  

• Je hebt een goede kennis van het Nederlands en Frans  

• Sociale media kennen voor jou geen geheimen en je wil graag bijleren over het beheer van 
websites 

• Je bent enthousiast, flexibel en je kan zelfstandig werken 

• Kennis van Photoshop en Indesign zijn een plus 

• Je houdt van variatie  

• Je hebt een passie voor mode en beauty  
 

Wat bieden we? 

• Elke dag bestaat uit uitdagende projecten.  

• Je doet ervaring op binnen een team waar ruimte is voor eigen inbreng en persoonlijke 

ontwikkeling.  

• In functie van je lessenrooster kijken we welke dag je kan komen werken.  

• Je ontvangt een interessante vergoeding en doet ervaring op die goed staat op je cv.  

  



Laat van je horen!  

Ben je overtuigd van deze vacature? Stuur dan snel je cv en motivatiebrief naar info@opi-belgium.be 

en wie weet schrijf jij binnenkort mee aan ons verhaal.  
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