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Bingli is een digital health start-up gevestigd in Antwerpen. Bingli heeft recent €5.4 

miljoen financiering ontvangen en won reeds enkele prijzen: Best start-up Belgium (2018), 

deelnemer Technology Fast50 & Winnaar Rising Star Award Deloitte (2021),… Op basis van 

Artificiële Intelligentie wordt, voorafgaand aan de medische consultatie, een digitaal 

medisch interview bij de patiënt afgenomen. Bingli stelt hierna een uiterst nauwkeurige 

differentiële diagnose voor aan de arts om de klinische besluitvorming te ondersteunen. 

Deze innovatieve toepassing bouwt mee aan een kwalitatievere en efficiëntere consultatie, 

brengt terug meer empathie in de zorg en creëert meer comfort voor de patiënt. Bingli 

werkt samen met artsen, ziekenhuizen en farmaceutische bedrijven. Het medisch interview 

werd op vandaag reeds door méér dan 750.000 patiënten gebruikt.  

Bingli is sterk aan het groeien en heeft een ambitieus toekomstplan op tafel liggen. Voor 

de groei van onze organisatie zijn we op zoek naar een (m/v/x): 

 

Marketing verantwoordelijke 

 

Takenpakket 

• Je staat in voor het uitdenken en de implementatie van een marketingplan en -

strategie.  

• Je bent verantwoordelijk voor het opzetten van de marketing en contentcreatie van 

Bingli (nieuwsbrieven, sociale media, website, externe en interne 

communicatie,…).  

• Je zorgt dat de marketing en communicatie initiatieven bijdragen aan 'brand 

awareness' en klantenbinding.  

• Je ontwikkelt nieuwe projecten in de markt en voorziet de marketing materialen. 

• Je bent verantwoordelijk voor het beheer van de social media kanalen (LinkedIn, 

Facebook, Instagram, Twitter,…). Je stimuleert engagement en creëert visibiliteit, 

volgt vragen op en brengt BINGLI's jonge en dynamische cultuur naar voren. Je 

bent op de hoogte van de nieuwste social media ontwikkelingen en past deze toe. 

• De website, social media kanalen alsook marketing materialen dienen steeds up-

to-date te zijn. Hiervoor werk je nauw samen met het sales team. 

• Bovendien werk je samen met HR om de interne communicatie alsook de employer 

branding strategie en campagnes te ontwikkelen en lanceren.  

• Je analyseert de resultaten van webvisitors, binnenkomende leads en andere 

“digitale data” op regelmatige basis. Je denkt mee na over nieuwe (business 

development of marketing) initiatieven die lead generation stimuleren, waar je sales 

collega’s vervolgens mee aan de slag kunnen (bezoeken van huisartsen, 

ziekenhuizen, farmabedrijven). 

• Je hebt een innovatieve, creatieve en open mindset. De nieuwste (growth) 

marketing trends zijn jou niet onbekend. Je vertaalt deze in de marketing 

initiatieven van Bingli. 
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• Je staat mee in voor de verbetering van het E2E-traject. Je neemt de nodige acties 

wat SEO alsook de optimalisatie van de website en marketing-funnel betreft. 

• Je staat in voor de supervisie van alle content vooraleer deze gepubliceerd wordt.  

• Je rapporteert en analyseert marketing KPI’s.  

• Je stemt af met de stakeholders betreffende het marketingbudget.  

• Betreffende events en sponsorships ben je verantwoordelijk voor de opmaak van 

eventplanning van A-Z (je houdt rekening met de doelstellingen van het 

marketingplan). Je zorgt tevens voor ondersteuning en onthaal waar nodig. Ook 

presentaties vormgeven voor events doe je met zorg en creativiteit.  

 

Profiel 

- Je beschikt over een Bachelor of Master diploma in Marketing of een aanverwante 

studie, of bent gelijkwaardig door ervaring. 

- Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke rol. Ervaring in Digital Health 

of start-up omgeving is een plus. 

- Je hebt een passie voor Digitale Media en Marketing. 

- Je bent een manusje van alles: digitale campagnes, growth marketing, content 

marketing, het bouwen van een sales funnel,… is je allemaal niet onbekend. 

- Ervaring met UX / UI is een plus. 

- Je hebt een vlotte pen en sterke communicatieve vaardigheden. 

- Je bent creatieve geest en hebt een vernieuwende visie op de zaken. 

- Je kan zelfstandig te werk gaan en hebt een hands-on mentaliteit. 

- Je bent een echte team-player. 

- Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels. Kennis van het Frans is een plus. 

- Aangezien het een hybride rol betreft, ben je idealiter woonachtig in de Antwerpse 

regio of kan je je gemakkelijk verplaatsen tot het kantoor in Antwerpen. 

 

Aanbod 

- Een uitdagende job in een sterk groeiende omgeving met mogelijkheid tot 

uitbreiding van je takenpakket en verantwoordelijkheden.  

- Je draagt bij aan de groei van een start-up en de gezondheidszorg van de toekomst. 

- Je komt terecht in een dynamisch team waar teamwerk en ontwikkeling centraal 

staan. Bovendien kan je rekenen op veel plezier en regelmatige team events! 

- Een competitief salaris met extralegale voordelen en een thuiswerkbeleid.  

 

Vragen of interesse? 

Contacteer ons via jobs@mybingli.com 
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