
Over Van Raam
Van Raam, een middelgrote werkgever (± 130 medewerkers), is fabrikant van unieke aangepaste fietsen. Met verschillende opties produceren wij in 
Varsseveld elke Van Raam fiets uniek. Meer informatie over ons is te vinden op www.vanraam.com

Van Raam is een bloeiend en groeiend bedrijf en wij zijn op zoek naar een collega: online marketeer

De functie
Samen met je collega’s van de afdeling marketing ben je verantwoordelijk voor de exploitatie, realisatie en operationele invulling van e-business activiteiten. 
Als online marketeer vertaal je de marketingstrategie naar concrete online marketingactiviteiten. Je bent in staat om de online doelstellingen te vertalen 
naar een maximale inzet van online marketing in het algemeen. Het internet en al zijn toepassingen kennen voor jou geen geheimen je bent in staat om deze 
te vertalen naar commerciële projecten. 

Ben jij de persoon..

✓ met een afgeronde relevante HBO opleiding op het gebied van online marketing;

✓ die aantoonbare werkervaring heeft als online marketeer;

✓ die de Nederlandse taal in woord en geschrift perfect beheerst;

✓ met goede beheersing van Duits en Engels en bij voorkeur ook de Franse taal;

✓ met kennis van SEO en SEA en ervaring om deze te beheren en optimaliseren, zelf 
operationeel uit te voeren en in te zetten;

✓ die kennis heeft van search advertising: Google AdWords en Bing Ads; 

✓ die kennis heeft van website statistieken en analyse;                                                                        

✓ die een proactieve en resultaatgerichte instelling heeft; 

✓ die goed zelfstandig maar ook als teamspeler kan werken;

Ons aanbod
Wij bieden je een uitdagende en boeiende functie met veel vrijheid, zelfstandigheid en ruimte voor persoonlijke invulling. 
Een aangename werksfeer in een dynamisch bedrijf. Arbeidsvoorwaarden zijn conform cao Metalektro.                                        
In eerste instantie betreft dit een tijdelijk contract met uitzicht op een vast contract bij goed functioneren. 

Heb jij interesse in deze uitdagende functie?                                
Stuur dan een sollicitatiebrief met cv per e-mail naar: info@vanraam.com t.a.v. Patty Luyf. 

Heb je vragen of wil je meer informatie?  
Neem contact op met Marnix Kwant (marketing/e-business manager), tel. 0315-257370

Van Raam - Aaltenseweg 56, 7051CM Varsseveld

Vacature online marketeer

https://www.vanraam.com/nl-nl
mailto:info@vanraam.com

