Kernwaarden

(Online) marketeer (36-40 uur)

• Plezier
• Gedreven
• Verrassend
• Onvervalst
• Persoonlijke aandacht

Wil jij onderdeel zijn van het succes van conversie?
Dan ben jij misschien de (online) marketeer die wij
zoeken! Strategie is hetgeen waar jij dagelijks mee
bezig bent. Als (online) marketeer zet jij funnels neer
waar (potentiële) klanten blij van worden, de strategie
kan jij als geen ander opzetten en uitwerken. Samen met
het team van content creators en designers zorg jij voor
de beste resultaten van zowel de dagelijkse content
als de campagnes.

Hobbies
• Tafeltennis
• Tafelvoetbal
• Vrijdagmiddag borrel

Socials
comebacksport
mediatribe_nl
Comeback sports
MediaTribe
www.comebacksports.nl
www.mediatribe.nl

Contact
info@comebacksports.nl
info@mediatribe.nl
+31 (0) 229 70 60 50
Nieuwe Steen 25
1625 HV Hoorn

Over ons
Comeback sports is gericht op
sportmErketing; wij maken merken van sporters
en MediaTribe richt zich op het positioneren en
vermarkten van bedrijven in de zakelijke
dienstverlening. De twee labels vallen onder het
overkoepelende bedrijf Comeback Enterprise.
Wij hechten veel waarde aan verdieping en aandacht
voor de sporter en klant. Wij zijn een bedrijf waar
persoonlijke aandacht en plezier een belangrijk
kernwaarden zijn, omdat niemand gelukkig wordt van
alleen maar knoerthard werken. Work hard, play hard,
is dan ook onze werkcultuur!

Jouw strategie
Als online marketeer ben jij de aanvoerder van ons team,
bestaande uit content creators, grafische vormgevers
en een motion designer. Jij vertrekt altijd vanuit een
strategisch oogpunt en kan het team meenemen in
jouw strategie en plan van aanpak. Het opzetten van
marketingactiviteiten en -funnels (voor bijvoorbeeld
e-mailmarketing) is dan ook jouw grootste kwaliteit.
Geen enkele uitdaging met betrekking tot campagnes
ga jij uit de weg!

Wat verwachten wij?
Jij hebt HBO werk- en denkniveau met minimaal 2 jaar
ervaring in een soortgelijke functie. Als (online)
marketeer beschik jij over uitstekende communicatieve
vaardigheden. Je gaat met enthousiasme voor het vak
effectieve strategieën bedenken en funnels opzetten.
Ervaring met diverse online en offline marketingkanalen
zijn een pré. Daarnaast heb jij kennis van de volgende
platformen:
•
Google Analytics
•
Google Advertising
•
Mailchimp/Active campaign

Ben jij de (online) marketeer die wij zoeken?
Stuur dan jouw CV en motivatie naar
info@comebacksports.nl

