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Online Marketeer
Omschrijving
Als Online Marketeer bij Captimo zorg jij ervoor dat je de juiste (digitale) snaar raakt
bij onze partners én digital experts. Je bent de spin in het web wanneer het gaat
over onze online aanwezigheid. Of dit nu gaat om keyword research, content,
linkbuilding, Google Ads, Google Analytics of het verzorgen van toffe blogs; jij bent
de expert en het aanspreekpunt voor je collega’s.
Je bedenkt een strategie en een plan om dit uit te voeren. Je doet dit zelfstandig en
stuurt eventueel externe partijen aan die ons helpen. Je stelt doelen, koppelt hier
een budget aan en beheert dit budget.
Daarnaast werk je veel samen met de recruiters bedenken jullie creatieve
campagnes om ons merk verder uit te breiden. Dit doe je met een lach op je
gezicht, want werken bij Captimo biedt tal van voordelen. Wat dacht je van een
onbeperkt aantal vrije dagen? Of ieder maand een gratis knipbeurt op kantoor?

Taken & verantwoordelijkheden
Content creatie (al dan niet uitbesteed)
Keyword research
Beheer Google Ads campagnes
Beheer social media (LinkenIn + Instagram)
Conversieoptimalisatie
Linkbuilding
E-mail marketing
Rapportage van prestaties (bij voorkeur in Google Datastudio)
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Type dienstverband
Voltijds

Werklocatie
Zwolle
Werken op afstand mogelijk

Werktijden
Bepaal je zelf!
Unieke arbeidsvoorwaarden
Onbeperkt aantal vrije
dagen
Salaris bepaal je zelf
Kapper op de zaak
Véél uitjes
Mooie spulletjes
Betaalde vrijmibo’s

Wat breng jij mee?
We zoeken een gedreven en energieke topper met een aantal jaren concrete
ervaring in de online marketing. Je bent altijd op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen op het gebied van online marketing en weet de weg in allerlei tools
zoals Ahrefs, SEMrush, Google Marketing Platform etc. En wanneer je je weg hierin
niet weet, dan zoek je die zelf heel gemakkelijk. Je bent in staat om meerdere ballen
hoog te houden en hierin het overzicht te bewaren. Wat we daarnaast nog meer
vragen:
Een berg aan ambitie en de juiste mindset
Een creatieve geest
Een afgeronde opleiding (niveau is niet van belang)
Veel praktische kennis en ervaring (minimaal 3 jaar)
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
Een gezonde dosis humor

Werken bij Captimo
Werken bij Captimo is anders dan je misschien gewend bent. We houden namelijk
niet zo van standaard. De belangrijkste voordelen van een baan bij ons zijn vrijheid,
verantwoordelijkheid én gezelligheid. Daarnaast bieden we:
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Een zéér aantrekkelijk salaris zonder groeiplafond.
Onbeperkt aantal vrije dagen (ja dat lees je goed!).
Een vast contract.
Thuis werken wanneer jij dat wilt, woensdag en vrijdag zijn onze vaste
teamdagen op kantoor.
Uitgebreide ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden.
Spullen van de zaak (iPhone, MacBook, auto).
Gezamenlijke lunches.
Leuke uitjes en activiteiten.
Elke maand de kapper op de zaak.
Gezellige vrijmibo’s.

Interesse?
Denk jij dat je het in je hebt om Online Marketeer te worden bij Captimo? Vul dan
hieronder het formulier in of klik op de knop ‘Solliciteer nu’ en we nemen zo snel
mogelijk contact met je op.
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