Vacature online marketeer - Bleiswijk
Als online marketeer bij Houweling Group in Bleiswijk ben je medeverantwoordelijk voor de online
activiteiten van het internationaal opererende familiebedrijf. Je werkt aan onze online platformen
en beheert de social media kanalen. Je ontwikkelt, beheert en optimaliseert campagnes, digitale
nieuwsbrieven, marketing automation en banners. Jij streeft daarbij altijd naar een optimale
gebruikerservaring en conversie. Om dat voor elkaar te krijgen werk je nauw samen met je
collega’s van de afdeling Marketing & Communication.
Omschrijving:
Op maandag start je de week met een afdelingsoverleg. Je plant een nader moment met de
informatiespecialisten voor de komende acties in de webshop en stemt de banners en headers af. De
leads van de landingspagina stem je af met afdeling Sales en daarna werk je verder aan de customer
journey. Na een lunchwandeling inventariseer je bij meerdere afdelingen naar wensen voor de
volgende externe nieuwsbrief. In je concept pas je meteen de verbeterpunten van de vorige uitgave
toe. Je monitort daarna in Google de actuele campagne en stuurt op een beter resultaat. Aan het
einde van de dag loop je nog even het magazijn in om een foto te maken voor een later die week
gepland social media bericht. Daarna stop je je laptop in de tas want die dag erna werk je vanuit huis.
Wat ga je doen:
• Je beheert de social media kanalen.
• Je werkt nauw samen met je collega’s aan onze online platformen, zoals de webshop.
• Je stelt customer journey’s, persona’s, een contentkalender en kpi’s op.
• Je ontwikkelt, beheert en optimaliseert campagnes en marketing automation.
• Je optimaliseert de SEO, SEA, UX en conversie.
• Je schrijft en actualiseert tekst.
• Je stelt samen met de afdeling kwartaalrapportages en een jaarplan op.
• Je ondersteunt de business units en afdelingen bij hun inzet van online marketing en
communicatie.
• Je blijft op de hoogte van actuele ontwikkelingen in je vakgebied en past die toe in je
werkzaamheden.
Wij bieden:
• Een salaris gebaseerd op werkervaring, leeftijd en opleiding.
• Een baan bij een stabiel en groeiend internationaal familiebedrijf.
• Een werkomgeving met korte lijnen en de ruimte om je werkzaamheden naar eigen inzicht
uit te voeren.
• Een laptop en hybride werken volgens de coronamaatregelen en in overleg met je collega’s.
• Cursussen, coaching en ontwikkelingsmogelijkheden.
• Een goede pensioenregeling.
• Mogelijkheid tot deelname aan bedrijfsfitness op locatie.
• Personeelskorting op artikelen uit onze showroom.

Hier herken jij jezelf in:
• Je hebt hbo werk- en denkniveau en een relevante opleiding afgerond.
• Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring.
• Je hebt actuele kennis van het vakgebied (SEO, SEA en social media).
• Je werkt zelfstandig en resultaatgericht.
• Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend en het is een pré als je ook Frans, Duits of Engels
beheerst.
• Je hebt commercieel inzicht, bent creatief en beschikt over een vlotte pen.
• Je bent 32-40 uur in de week beschikbaar.
For safe keeping.
Wij zijn een internationaal opererend familiebedrijf met meerdere vestigingen, maar we werken
als één team aan safe keeping. Met elkaar creëren wij dagelijks een veilige en gezonde
werkomgeving voor onze relaties én voor jou. Bij deze functie kom je in dienst bij onze business unit
Houweling Holding bv, afdeling Marketing & Communication. Je standplaats is ons hoofdkantoor in
Bleiswijk.
Wat collega’s zeggen:
“De basis van Houweling Group online ligt er. Maar we hebben jou nodig om het
geheel te optimaliseren en onze relaties een nog betere gebruikerservaring te
bieden. Help jij ons online groeien? Je bent van harte welkom bij ons team!’’
Inger Spee (Marketing & Communication)
Solliciteer direct:
Je kunt reageren door te solliciteren via onze portal werkenbijhouweling.nl. Bij vragen en voor meer
informatie over de functie kun je contact opnemen met Inger Spee (Marketing & Communication) of
Reinier Havenaar (information specialist) via +31 88 1210 400 of marketing@houweling.nl.
Wij werven ons personeel in eigen beheer en hebben geen behoefte aan acquisitie.

