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Senior Online Marketeer

Peak Online BV

Als Senior Online Marketeer ben je verantwoordelijk voor digital growth. Proposities
vertaal je door naar campagnes en concepten op het digitale kanaal. Je genereert
de juiste traffic en behaalt conversie.
Je bent verantwoordelijk voor de initiatie, coördinatie en uitvoering van online acties
en ecommerce/sales initiatieven ter bevordering van de online sales. Je wilt altijd
een optimaal rendement behalen, waarbij het belang van de klant voorop staat.
Daarnaast ben jij een sparringpartner en adviseur voor het (internationaal)
management als het gaat om online (positionerings)vraagstukken.
De Senior Online Marketeer is nieuwsgierig naar en op de hoogte van recente
ontwikkelingen binnen het vakgebied. Je maakt onderdeel uit van de Marketing &
Sales Divisie die met circa 90 medewerkers zorgdraagt voor de (online) verkoop
van producten en diensten, accountbeheer, productmanagement, marketing en
communicatie.

Arbeidsduur
Onbepaalde tijd

Locatie
Arnhem, Gelderland, Nederland

Uren
40 uur

Salaris indiactie
3.500

Gepubliceerd
18 februari 2019

Dit ben jij
Als Senior Online Markeer ben je proactief in contact met relevante stakeholders en
weet je welke uitdagingen en kansen er liggen. Je denkt mee over de
professionalisering van de juiste synergie in de verschillende offline en online
kanalen met het oog op efficiënt klantcontact, commercie en een positieve
klantbeleving. Je bent enthousiast, resultaatgericht en laat je niet makkelijk uit het
veld slaan.

Veder heb jij
een afgeronde HBO/WO opleiding richting Marketing of Bedrijfskunde met
een specialisatie in Online Marketing;
minimaal 5 jaar ervaring in vergelijkbare online marketing functies bij een
commerciële organisatie;
sterke kennis van en ervaring met SEA/SEO, conversie-optimalisatie en
natuurlijk google analytics;
ervaring met e-commerce binnen een omnichannel-omgeving;
een data gedreven, commerciële instelling;
mensgericht en kan goed collega’s meenemen in de verdere ontwikkeling
naar digital marketing;
goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal;
En natuurlijk volg je alle digital trends en ben je expert op jouw vakgebied.

Dit mag je minimaal van je nieuwe werkgever verwachten
Een uitdagende baan in Arnhem voor 40 uur per week;
Salarisindicatie is tussen EUR 3.500,00 – EUR 4.900,00;
29 vakantiedagen per jaar met de mogelijkheid om 1 keer per jaar maximaal
7 dagen bij te kopen;
Enthousiast geworden? Stuur dan je CV incl. een kort enthousiast bericht met
enkele successen naar recruitment@peakonline.nl.
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