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Familiebedrijf Heutink is een internationaal opererende marktleider en totaalleverancier.  

Begonnen met leermiddelen in het basisonderwijs en nu, ruim 110 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.

Samen sterk! 
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. 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).

30-38 UUR

VACATURE

Jouw functie

Onder de vleugels van de e-commerce  
manager en in nauwe samenwerking  
met de contentspecialist, krijg je alle 
ruimte om te experimenteren met  
de verschillende facetten van online 
marketing en e-commerce. Een nieuw  
en modern e-commercelandschap met 
volop mogelijkheden voor geïntegreerde 
online marketing staat tot je beschikking.

Jouw werkzaamheden bestaan uit:

het creëren van nieuwe content voor  
social media campagnes en het beheren 
van de bestaande social media accounts

e-mailcampagnes ontwikkelen en 
e-mailmarketing naar een hoger  
niveau brengen

het beheren en het vergroten van  
onze aanwezigheid op marketplaces, 
zoals Amazon en Bol.com

het bedenken en uitvoeren van online 
campagnes 

het up-to-date houden van de website 
aan de hand van actuele campagnes 

 

Groeien doe je niet alleen

De Heutink groep bestaat uit ver- 
schillende bedrijven die zich allemaal 
bezighouden met het produceren of 
leveren van spel- en ontwikkelings- 
materialen en lesmethoden. Onze  
klanten zijn kinderdagverblijven, 
scholen, ouders en schoolleveranciers 
(B-to-B) uit de hele wereld.

Als online marketeer werk in je eerste 
instantie voornamelijk voor Heutink voor 
Thuis. Dit snelgroeiende online platform 
richt zich op ouders met kinderen van  
4-12 jaar. Op termijn ga je ook werkzaam- 
heden verrichten voor andere bedrijven 
binnen de Heutink groep.

 

 

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? 
Stuur je motivatie en CV vóór 7 november 
2021 naar hr@heutink.nl

RIJSSEN

Kinderen ontwikkelen zich altijd en overal. Niet alleen op school maar ook thuis.  

Om deze ontwikkeling optimaal te ondersteunen zijn wij op zoek naar  

een gedreven online marketeer met een passie voor de wereld van het jonge kind.  

In een team van gedreven onderwijs- en marketingprofessionals zet jij je in om  

ouders en leerkrachten te voorzien van kennis, inspiratie en producten die passen  

bij de ontwikkelingsbehoeften van kinderen.

 

Wil jij met ons meegroeien?
 
Vragen over de functie?

Neem contact op met
Remy Essers
T 06 82 13 82 97

Heb je interesse maar toch nog 
een vraag?

Bel of mail dan naar 
Carlijn van ‘t Hof (HR)
T 0548 53 66 66
@ hr@heutink.nl

Meer over Heutink?
www.heutink.nl/info/over

Wat verwachten we van jou?

Jij denkt in mogelijkheden in plaats  
van beperkingen en bent een echte  
teamplayer. Je wilt graag leren en je  
verdiepen in de vragen en behoeften  
die ouders hebben als het gaat om  
de ontwikkeling van hun kinderen. 

Jouw ervaring, kennis en enthousiasme weet 
je over te brengen op jouw collega’s. Je hebt 
een brede kennis van online marketing en  
bent op de hoogte van de laatste trends.

Je hebt een enorme drive om  
de wereld van jonge kinderen  
verder te leren kennen.

Je hebt een afgeronde HBO- of  
WO- diploma op het gebied van  
(online) marketing

Je hebt minimaal 3 jaar ervaring  
in een vergelijkbare functie

Ervaring met het werken met  
kinderen (bijvoorbeeld in het  
onderwijs) is een pre. 

Je bent proactief, zelfstandig en 
commercieel ingesteld

Samen 
  sterk!Wat wij bieden

 
Ons enthousiaste team werkt met  
de mooiste tools op het gebied van 
personalisatie, e-mail en marketplaces. 
We werken samen met toonaangevende 
partijen op het gebied van online  
marketing en e-commerce. 

Behalve een marktconform salaris en goede 
voorwaarden, biedt Heutink ook volop  
groeimogelijkheden. Daarnaast krijg je de  
mogelijkheid om je maatschappelijk in te 
zetten voor de Heutink Foundation. Onze 
stichting brengt minder kansrijke kinderen  
in aanraking met kunst en cultuur.

MARKETEEROnline
Gedreven online marketeer met passie voor de wereld van het jonge kind
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