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Online Marketing Specialist

FleetGO Group Ltd.

Omschrijving

Dienstverband

FleetGO is vanaf dag één een online organisatie, niet alleen met onze oplossingen,
maar juist ook onze marketing. Deze is dan ook volledig gericht op online
leadgeneratie (of beter: inbound marketing). Hoe wij dit doen? Goed, want we
groeien snel! Om onze groei bij te kunnen benen, zijn we daarom op zoek naar
een ervaren Online Marketing Specialist. Met jouw ervaring zorg jij ervoor dat wij
onze inbound marketingstrategie kunnen opschalen in binnen- en vooral buitenland.
Je werkt nauw samen met de afdelingen Business Development (de pioniers) en
Sales (de verkopers). Samen bepalen jullie de strategie en aanpak om het beste uit
onze online campagnes te halen én voer je deze uit. Daarnaast bouw je mee aan
onze sales- en marketing automation. Dit doe je voor de Nederlandse markt, maar
ook voor Duitsland, Turkije, Engeland, Frankrijk en Denemarken. Geen zorgen: we
hebben per land een country manager die je helpt, vooral met de taal.
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Aanstelling
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Samen met je collega’s zet jij de lijnen uit van onze online marketing strategie én
voer je die uit.

Locatie

Wat ga je precies doen?

Lindenhof 1, 8051 DD, Hattem,
Nederland

Jouw belangrijkste taak is om zoveel mogelijk kwalitatieve leads te genereren via
onze online kanalen.

Salarisindicatie

Je bepaalt samen met andere afdelingen én landen onze online
marketingstrategie.
Je beheert onze CPC campagnes met een flink budget in zowel Nederland
als de andere landen waarin we actief zijn.
Je houdt onze online kanalen scherp in de gaten en optimaliseert ons salesen marketing proces.
Je duikt in de data en onderbouwt daarmee de gemaakte keuzes.
Wanneer we werk uitbesteden (zo min mogelijk!), stel jij de briefings op
voor de externe partijenen zie je toe op de geleverde kwaliteit.
Je houdt de hele organisatie én de markt waarin we opereren scherp in de
gaten om te kijken of er nieuwe kansen zijn op het gebied van content en
marketing.

€ 2500 - € 4500

Wie zoeken we?
We zoeken natuurlijk iemand die passie heeft voor online marketing en gebrand is
op groei. Zowel SEA als SEO moet geen geheimen voor je hebben. Je bent altijd
op de hoogte van de laatste online trends en kent de weg in verschillende
oplossingen van Google en bekende marketing tools zoals Ahrefs en Semrush. Je
komt terecht in een divers team met allerlei disciplines, dus het is handig dat je snel
kunt schakelen. Initiatief en verantwoordelijkheid nemen vinden we belangrijk en
hier krijg je ook alle ruimte voor.
Daarnaast:
Heb je minimaal 5 jaar relevante werkervaring.
Heb je aantoonbare ervaring met ruime marketingbudgetten.
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Beschik je over een hands-on mentaliteit: iets bedenken is mooi, maar als je
het kunt uitvoeren is het nog beter.
Ben je intelligent. Een diploma vertelt niet het hele verhaal, maar het
minimale werk- en denkniveau is HBO.
Ben je snel in het eigen maken van nieuwe onderwerpen.
Je hebt een streepje voor wanneer je:
Ervaring hebt met B2B.
Ervaring hebt met software/technologie.
Internationale ervaring hebt.
Weet hoe WordPress werkt ��.

Wat krijg je ervoor terug?
Je komt terecht in een snelgroeiende tech-bedrijf met veel (relatief) jonge mensen in
een internationale omgeving. Op een gemiddelde dag kun je zomaar zes
verschillende talen voorbij horen komen. De werksfeer is informeel en ontspannen
(we bepalen immers onze eigen deadlines en targets). Zodra je bij ons begint, staat
onze eigen PV te springen om jou lid te maken zodat we met nog meer mensen
leuke uitjes en activiteiten kunnen doen.
Voor de rest krijg je:
Genoeg geld
Genoeg vakantiedagen
Pensioenopbouw
Veel vrijheid
Alle tools die jij nodig denkt te hebben
Ruimte en budget om jezelf te (blijven) ontwikkelen
Veel leuke collega’s.

Interesse?
Ben je geïnteresseerd in de functie Online Marketing Specialist? Bel of mail dan
even met Joeri Westendorp. Je kunt ook je CV en motivatie via onderstaand
formulier insturen, dan komt het ook bij hem terecht.
Let op: de vacature sluit op vrijdag 30 oktober 2020 om 17:00u
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