Vacature: online marketeer

Ben jij een kei in het schrijven van vlotte teksten en thuis in SEO, SEA, CMS en MAS? Ben je
goed in het genereren en uitwerken van ideeën om online conversies te verhogen en heb je
oog voor detail? Dan ben jij degene die wij zoeken als aanvulling op ons commerciële team!
Als Online Marketeer help je ons bij het behalen van de bedrijfsmissie en krijg je energie van
tevreden klanten en het ontwikkelen van goed converterende digitale kanalen. Iets voor
jou? Lees hieronder meer:
Wat ga je doen als Online Marketeer voor onze drie locaties?
• Het monitoren en optimaliseren van digitale kanalen, zoals websites, social media,
klantenportal, etc, en daarbij sturen op conversie;
• het monitoren en optimaliseren van SEO & SEA campagnes i.s.m. externe
ondersteuning;
• verzamelen en verwerken van content op alle digitale kanalen; websites,
nieuwsbrieven, app, portal, social media, etc;
• SEO-teksten schrijven voor websites, nieuwsbrieven en andere kanalen;
• onderhouden en vullen van een contentkalender, op basis van data en in
afstemming met collega’s;
• ondersteunen van werkzaamheden in het Marketing Automation System; Selligent;
• bezoeken van beurzen en congressen, op de hoogte blijven van ontwikkelingen;
• ondersteunen bij het bedenken en uitvoeren van events.
Wie ben jij, als Online Marketeer vragen wij het volgende van je:
• Je beschikt over minimaal MBO+ werk- en denkniveau;
• je kunt werken met o.a. WordPress, bent bekend Office 365 en Office pakket(Word,
Excel, Powerpoint) en hebt kennis van Marketing Automation;
• een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
Wat mag jij van ons verwachten
• Als online marketeer binnen PW Markets werk je voor verschillende vestigingen: TICA,
Trends & Trade en Fashion Extras. Je werkplek is in Venlo en/of Aalsmeer;
• je komt terecht in een inspirerende omgeving met de laatste trends op het gebied
van lifestyle;
• persoonlijke- en teamontwikkeling verwerkt in een opleidingsplan.
Word jij onze nieuwe collega?
Stuur jouw motivatiebrief met CV naar Lieke Linssen; lieke@pwmarkets.nl.
Bezoek voor meer info een of meer van onze websites; www.trendstrade.com, www.tica.nl
en www.fashionextras.nl

