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Online marketeer Heutink groep 
(m/v - fulltime)

Het bedrijf
De Heutink Groep houdt zich alweer 108 jaar bezig met het produceren en distribueren van en adviseren over leermiddelen die de 
ontwikkeling van kinderen stimuleren. Begonnen in Nederland, maar inmiddels wereldwijd actief. Als online marketeer werk je zowel 
B-to-B (schoolleveranciers) als B-to-C (kinderopvang, scholen, ouders), met focus op de internationale markt. 

De functie
In deze afwisselende functie is geen dag hetzelfde en hier houd je van! De ene dag werk je aan een e-mail campagne voor Heutink 
primair onderwijs, de volgende dag houd je je bezig met het opzetten van een social media strategie voor een van onze Amerikaanse 
bedrijven. Een analyse maken van een uitgevoerde campagne in België? Ook dat is voor jou geen probleem. Je denkt niet in beper-
kingen, maar bent continu op zoek naar de meest efficiënte manieren om Heutink te helpen groeien. Onze voorkeur gaat uit naar  
iemand die in de regio Twente woont, omdat je voornamelijk vanuit ons hoofdkantoor zult werken.

Jouw taken en verantwoordelijkheden
•  Je geeft input aan de online marketingplannen van de Heutink Groep.
•  Je bouwt mee aan online campagnes voor de verschillende bedrijven binnen de Heutink Groep en werkt hiervoor samen met  
     de verschillende afdelingen.
•  Je analyseert de resultaten van lopende campagnes en onderneemt op basis hiervan actie.
•  Je bent medeverantwoordelijk voor een optimale besteding van de advertentiebudgetten.

Wat jij meebrengt
•  Je hebt HBO / WO werk- en denkniveau richting marketing.
•  Je hebt een brede (basis)kennis van online marketing en hebt minimaal 2 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie.
•  Je bent proactief, zelfstandig en commercieel ingesteld.
•  Je bent flexibel en kunt goed schakelen in een continu veranderende omgeving en tussen de verschillende bedrijven waar je  
     voor aan het werk bent.
•  Je bent op de hoogte van de laatste online marketingtrends.
•  Je hebt een uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal, Duits is een pré.
•   Ervaring met Photoshop, Indesign en Illustrator is een pré.

Je kunt rekenen op…
...een afwisselende fulltime baan waarin jij jezelf kunt ontwikkelen tot een echte allround online marketeer. Je krijgt de ruimte om te 
groeien en te leren, en helpt daarnaast mee aan het nog meer op de kaart zetten van online marketing binnen de Heutink Groep.
Daarnaast bieden wij:
•  Een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een prima pensioenregeling 
•  Volop groeimogelijkheden
•  Een goede werksfeer met enthousiaste, jonge professionals
•  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 jij met ons meegroeien, meewerken aan kwaliteit en iets betekenen voor de toekomst? Dan zijn wij heel benieuwd naar jouw  
motivatie en CV. Enthousiast? Reageer dan voor 31 januari 2020 @ Carlijn van ‘t Hof (P&O) via hr@heutink.nl. Neem voor vragen over  
de functie contact op met Remy Essers (online marketeer) via 06 - 82 13 82 97.

Ben jij op de hoogte van de laatste trends op het gebied van SEO, SEA, sociale media, e-mailmarketing 
en Google Analytics? Voel jij je als een vis in het water wanneer je online campagnes van A tot Z 
mag uitdenken, uitvoeren en analyseren in een gevarieerd e-commerce landschap en heb je hier 

meer dan 2 jaar ervaring in? Ben je creatief, zelfstandig een leergierig? Dan is dit de vacature voor jou!


