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Online marketeer Heutink Groep   (m/v 40 uur)

Taken en verantwoordelijkheden
Als online marketeer voor de Heutink Groep ben je verantwoordelijk voor het opzetten van effectieve online marketingcampagnes  
met een zo hoog mogelijke ROI, op basis van de bedrijfsdoelstellingen. De boodschap, tone-of-voice en middelenkeuze dien je  
af te stemmen op de verschillende (internationale) doelgroepen, en verschillen kortom per land. Je bent verantwoordelijk voor:
• Het uitvoeren van zoekwoordanalyses per land en doelgroep.
• Het vertalen van deze analyse naar SEO optimalisatie beleid en SEO campagnes.
• Emailmarketing naar het volgende niveau tillen.
• Opstarten van social media marketing en advertentiecampagnes.
• Input geven aan externe online marketing partners.
• Rapporteren en analyseren van campagneresultaten.
 
Functie eisen
We zijn op zoek naar een gedreven kandidaat die bereid is de verschillende bedrijven met regelmaat te bezoeken, vanuit de vaste 
standplaats Rijssen. Je hebt een groot zelfstartend vermogen, maar bent daarnaast een goede verbinder en coach voor de lokale 
marketingteams. Daarnaast heb je ervaring met het werken in complexere, internationale e-commercelandschappen.
• Minimaal 3 jaar ervaring in online marketing en het zelfstandig voeren van campagnes van A tot Z.
• Minimaal HBO kennisniveau.
• Kennis van en ervaring met Google Adwords, Google Analytics, Google Shopping, Facebook Advertising, Emailmarketing pakketten.
• Communicatief sterk en een goede beheersing van de Nederlandse- en Engelse taal in woord en geschrift, Duits is een pré.
• Affiniteit met het onderwijs is een pré.
• In bezit van rijbewijs B.
 
Wat bieden wij
• Een plek in een internationaal actieve B2C en B2B organisatie waar altijd ruimte is voor nieuwe (online) initiatieven.
• Marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een prima pensioenregeling  

en volop groeimogelijkheden.
• Goede werksfeer met enthousiaste, jonge professionals.
• Directe lijnen met strategisch marketing manager en e-commerce manager.
• Flexibele werktijden en de mogelijkheid om thuis te werken.
• Een nieuw en modern internationaal e-commerce landschap met volop mogelijkheden voor geïntegreerde online marketing.
• Samenwerkingen met toonaangevende partijen op het gebied van online marketing en e-commerce.

Word jij onderdeel van de Heutink familie?
Wil je met ons meegroeien, meewerken aan kwaliteit en iets betekenen voor de toekomst? Wij zijn heel benieuwd naar 
jouw motivatie en CV (met actuele foto)! Enthousiast? Reageer dan voor vrijdag 31 augustus 2018 @ Marieke Tonis (P&O)  
via m.tonis@heutink.nl. Neem voor vragen contact op met Maartje Schel (Marketing Manager Heutink Groep) via 06-20616537.

Je werkt voor o.a. de merken Heutink, Reinders Oisterwijk, Heutink voor thuis,  
Nienhuis Deutschland en Nienhuis USA. De focus ligt in eerste instantie op het positioneren 

van ons recent gelanceerde merk Heutink voor thuis in de thuismarkt en de (re-)activatie  
van de Montessori klanten in Duitsland en de Verenigde staten.

Houd jij van het oplossen van uitdagende marketingvraagstukken in een gevarieerd internationaal  
e-commerce landschap? Dan is de Heutink Groep op zoek naar jou! De verschillende bedrijven van  
de Heutink Groep houden zich bezig met het distribueren en/of produceren van leermaterialen die  
de ontwikkeling van kinderen stimuleren. Wij bieden onze producten aan verschillende doelgroepen,  
zowel B-to-B (schoolleveranciers) als B-to-C (kinderopvang, scholen, ouders), en in diverse landen aan. 
Wij zijn op zoek naar een online marketeer die zowel onze merkpositie als de verkoop van onze producten 
via de verschillende online kanalen een boost kan geven. Dit doe je in samenwerking met de lokale  
marketingteams, waarbij je een duidelijke voortrekkersrol hebt in het vergroten van het interne  
kennisniveau op het gebied van online marketing.


