Online Marketeer

(32-40 uur per week)

Ben jij creatief, analytisch, klantgericht en heb je ervaring met online marketing?
Dan is deze functie wellicht wat voor jou!
Wat ga je doen?
Als Online Marketeer lever je een belangrijke bijdrage aan het bepalen van de online strategie van Boom. Je
hoort bij het Marketingteam dat bestaat uit 8 enthousiaste collega’s.
Je bent verantwoordelijk voor het online positioneren van Boom als merk en de interactie met onze
doelgroepen. Daarnaast voer je website analyses uit door middel van verschillende tools, werk je aan
zoekmachine optimalisatie d.m.v. SEO en SEA, draag je zorg voor verbetering van de online klantervaringen
en CRO.
Er is al een sterke basis, maar het mooie van ons bedrijf is dat jij de mogelijkheid en verantwoordelijkheid
krijgt om ons te vertellen wat we nodig hebben voor de volgende stap. Dat weet jij als geen ander!
Als Online Marketing Specialist:
•
Ben je een teamplayer en kan je werken met alle relevante online marketing tools
•
Pas je bij een organisatie die staat voor de kernwaarden ‘Betrokken’, ‘Eigenaarschap’ en ‘Doelgericht’.
Benodigde competenties:
Klantgerichtheid; Creativiteit; Resultaatgerichtheid; Analytisch; Samenwerken
Wie zijn wij?
Wij zijn een dynamisch familiebedrijf en al meer dan 125 jaar één van de meest toonaangevende
leveranciers voor het laboratorium in de Benelux. Met onze producten en dienstverlening zorgen wij er
bijvoorbeeld voor dat jij schoon (drink)water uit de kraan krijgt of dat het meest getapte biertje overal ter
wereld hetzelfde smaakt. In Meppel werken we elke dag met meer dan 80 collega’s aan het continu
verbeteren van ons productenpakket, de belevering van de klanten en de optimalisatie van de
klanttevredenheid.
Wat bieden wij jou?
•
•
•
•
•
•
•

Een fulltime functie van 40 uur per week, 32 uur per week is bespreekbaar.
Als je dat wenst, kan je deels thuis werken.
Volop ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.
Een marktconform salaris.
Meewerken aan het bedenken en implementeren van vernieuwingen en verbeteringen
binnen de gehele organisatie.
Een maandelijkse uitgebreide lunch, dagelijks vers fruit, thuiswerkvergoeding, reiskostenvergoeding
en een tegemoetkoming voor je sportabonnement.
Werken voor dé Nederlandse totaalleverancier voor het laboratorium.

Ben jij de Online Marketeer die wij zoeken?
Stuur je CV met een korte motivatie naar hr@boomlab.nl, of bel naar 0522 - 268 700.
Heb je inhoudelijke vragen over de vacature of het team waarin je komt te werken?
Neem dan contact op met Martijn Jakobs (Manager Marketing en Inkoop).

