
ONLINE
MARKETEER RIJSSEN

FULLTIME

- Werken bij Heutink volgens onze mensen - 
Heutink is voor mij als:

“...thuiskomen met zoveel mooie mensen”
“...een warm bad”

“...Barca voor Frenkie”
“...een circus met superartiesten”

“...familie!”
“...een plek waar ik met passie en plezier voor werk”

Heb jij zin om aan 
de slag te gaan bij 
een organisatie die 
volop in ontwikkeling 
is op het gebied 
van e-commerce? 

Wil jij werken binnen een super enthou-
siast team en kun jij niet wachten om een 
belangrijke bijdrage te leveren aan onze 
verdere (online) groei? Ben jij op de hoogte 
van de laatste trends op het gebied van 
SEO, SEA, social media, e-mailmarketing, 
personalisatie, marketplaces en Google 
Analytics? Voel jij je als een vis in het water 
wanneer jij online campagnes van A tot Z 
uit mag denken en heb je hier meer dan 
3 jaar ervaring in? Ben je creatief, 
zelfstandig en leergierig? 

Dan is dit de vacature voor jou!

“Onder de vleugels van Heutink krijg je alle ruimte 
om alle facetten van online marketing 
en e-commerce optimaal te benutten.

Neem voor functie-inhoudelijke 
vragen contact op met Daniel 
de Jonge (Commercieel direc-
teur). Hij legt je graag uit wat 
de functie in de praktijk inhoudt.

M 06 - 11 91 10  17

Heb je interesse maar toch nog 
een vraag? App, bel of mail dan 
naar Carlijn van ’t Hof (HR).

M 06 - 00 00 00 00. 

@  hr@heutink.nl

Meer over Heutink, onze merken, 
labels en partners, wat we doen, 
waarmee en vooral voor wie? 
Check dan onze website

WWW heutink.nl/info/over

”
Remy  Essers

Online marketeer Heutink Groep

Wat we doen

MET HEUTINK
GROEIEN
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Familiebedrijf Heutink en Heutink voor thuis zijn onderdeel de Heutink Groep, een internationaal opererende marktleider en totaal-
leverancier. Begonnen met leermiddelen in het basisonderwijs en nu, ruim 108 jaar verder, gespecialiseerd in het ondersteunen, 
adviseren en faciliteren van de ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 25 jaar. Als onafhankelijk leverancier en adviseur voorzien wij 
kinderopvangorganisaties, basisscholen, voortgezet en hoger onderwijs, welzijnsorganisaties én particulieren van een breed scala 
aan producten en diensten, zoals lesmethoden, creatief-, spel- en ontwikkelingsmateriaal, meubilair en ICT-oplossingen.

Iedere dag zetten zo’n 250 mensen zich in voor Heutink; een organisatie met ambitieuze teams en 
een hechte bedrijfscultuur zoals je dat mag verwachten bij een familiebedrijf. Tijdens onze jaarlijkse 
seizoenspiek hebben we ruim 350 extra vakantiewerkers die aan de slag gaan in de logistiek.
Samen werken zij hard aan het waarmaken van de gezamenlijke ambities, het waarmaken van 
beloftes en het laten groeien van de klanten (letterlijk én figuurlijk). Samen sterk!

Heb je vragen, neem dan 
contact op met Remy Essers 
(Online marketeer Heutink Groep)

T 06 - 82 13 82 97

     
Wil je meer te weten komen over 
Heutink, Heutink voor thuis, onze 
merken, labels en partners, wat we 
doen, waarmee en vooral voor wie? 
Check dan onze websites 

WWW heutink.nl

WWW heutinkvoorthuis.nl

Meer weten?

OVER
HEUTINK

Wat we bieden

Een warm welkom in een echt familiebedrijf 
met meer dan 100 jaar ervaring. En een 
afwisselende fulltime baan in een enthou-
siast marketingteam waarin jij jezelf samen 
met het bedrijf kunt ontwikkelen. 
 

Groeien en leren
Je krijgt de ruimte om te groeien, te leren 
en daarnaast alle mogelijkheden om online 
marketing verder op de kaart te zetten 
binnen de Heutink Groep.

Wat we van jou verwachten

Je hebt HBO / WO werk- en denkniveau 
richting marketing.

Je hebt een brede kennis van online 
marketing en hebt minimaal 3 jaar 
ervaring in een vergelijkbare functie.

Werken met budgetten is voor jou 
dagelijkse kost en jij weet hier het 
maximale uit te halen.

Je bent proactief, zelfstandig en 
commercieel ingesteld.

Je bent op de hoogte van de laatste 
online marketing trends.

Uitstekende kennis van de Nederlandse 
en Engelse taal.

Ervaring met HTML en CSS is een pré.

De verschillende bedrijven van de Heutink 
Groep houden zich bezig met het distribue-
ren en/of produceren van leermaterialen die 
de ontwikkeling van kinderen stimuleren. 

Verschillende doelgroepen
Wij bieden onze producten aan verschillende 
doelgroepen, zowel B-to-B (schoolleveran-
ciers) als B-to-C (kinderopvang, scholen, 
ouders) en in diverse landen aan. Heutink 
voor thuis richt zich specifiek op ouders met 
jonge kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. 

allround

Wat jij gaat doen

Als online marketeer werk je in eerste 
instantie voornamelijk voor Heutink voor 
thuis, onderdeel van de Heutink Groep. 
Deze B2C webshop groeit enorm snel en 
biedt alle ruimte om te experimenteren. 
Later zul je je werkzaamheden gaan 
uitbreiden over de gehele Heutink Groep.

Veelzijdige functie
Onder de vleugels van Heutink krijg je 
alle ruimte om alle facetten van online 
marketing en e-commerce optimaal te 
benutten. Denken in beperkingen hoort hier 
dan ook niet bij en we staan open voor alle 
initiatieven. 

De mooiste tools
We werken met de mooiste tools op het 
gebied van online marketing, waaronder 
personalisatie, e-mail en marketplaces. 

Kennis overdragen
De opgedane kennis bij Heutink voor thuis 
breng je ook over op je collega’s van de 
marketingafdeling, zodat we met elkaar 
door kunnen groeien op het gebied van 
online marketing.

Waar je op kunt rekenen

Een marktconform salaris en goede 
secundaire arbeidsvoorwaarden, 
waaronder een prima pensioenregeling 
en volop groeimogelijkheden.

Een goede werksfeer met enthousiaste, 
jonge professionals.

Een nieuw en modern e-commerce 
landschap met volop mogelijkheden 
voor geïntegreerde online marketing.

Samenwerkingen met toonaangevende 
partijen op het gebied van online 
marketing en e-commerce.

Solliciteren

Wil jij met ons meegroeien, 
meewerken aan kwaliteit en 
iets betekenen voor de toekomst? 
Wij zijn heel benieuwd naar 
jouw motivatie en CV! 

Enthousiast? Reageer dan 
vóór 29 november 2020 
via Carlijn van ‘t Hof (HR)  

@ hr@heutink.nl


