Online marketeer met
strategische visie
Ben jij een online marketeer met een groen hart, die écht impact wilt maken?
Kom dan ons team versterken. Je krijgt energie van het uitdenken van de
online marketingstrategie én vindt het leuk om deze vervolgens zelf uit te
voeren. Beslissingen maak je altijd op basis van onderzoek en data. Een
zelfstandige en dynamische rol? Daar word je blij van! Ben je proactief en
weet je van aanpakken? Dan zijn we erg benieuwd naar je ervaring en
motivatie!

Dit wordt jouw nieuwe rol
Jij zorgt ervoor dat onze online marketing on-point is. Dit doe je op een datagedreven manier. Je bent verantwoordelijk voor de marketingstrategie en het
budget. Binnen het bedrijf ben jij het aanspreekpunt op marketinggebied. Ook
neem je je collega's mee in de marketingstrategie en zorg je ervoor dat de
deze binnen het gehele bedrijf gedragen wordt. Dit doe je niet alleen, want je
werkt veel samen met het marketing- en salesteam. Ook ben je bezig met:
Het uitwerken en optimaliseren van de klantreizen
Websiteontwikkeling en SEO
SEA en adverteren op LinkedIn

Dit ben jij
Alles wat jij doet levert een bijdrage aan de marketingstrategie. En alle
keuzes die je maakt zijn data-gedreven. Je bent gespecialiseerd in online
marketing en kunt dit toelichten met relevante werkervaring.
Je bent: zelfstandig, proactief,
analytisch, communicatief sterk en
groengedreven.

Je hebt ervaring met: Google Data
Studio, Google Analytics, Google
Ads en Google Tag Manager.

Dit zijn wij
EnergiePartners levert een bijdrage
aan
de
energietransitie
door
bedrijven te helpen met CO2reductie, budgetneutraal besparen
en
het
tegengaan
van
energieverspilling. Dit doen we met
een combinatie van eigen software
en persoonlijk contact.
In de afgelopen jaren hebben onze
marketingcollega's hard gewerkt
om de marketing en communicatie
naar een hoger niveau te tillen.
Aan jou en je directe collega's de
mooie taak om dit voort te zetten.

Goed om te weten
Minstens HBO werken denkniveau
€2.500 - €3.600
op basis van 40 uur en van
ervaring

32 - 40 uur

Utrecht

Werken bij EnergiePartners
EnergiePartners is een ambitieus en snelgroeiend bedrijf met een duurzame
visie. Met enthousiaste en down-to-earth collega’s werken we samen aan een
betere wereld door ondernemers te helpen met energiebesparing. Sinds de
start in 2015 is EnergiePartners uitgegroeid tot marktleider in haar segment.
Bij EnergiePartners is thuiswerken mogelijk, maar de lunches op kantoor en
periodieke borrels zijn altijd zeer gewaardeerde momenten met collega's.
Als online marketeer bij EnergiePartners heb je:
Een zelfstandige functie;
Een functie die niet in beton gegoten is en waar jij je eigen draai aan kan
geven;
Ruimte voor creativiteit en eigen ideeën.

Heb je interesse?
Stuur dan je CV en een korte motivatie naar sollicitaties@energiepartners.com
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Kelly
Schwegler. Mail naar k.schwegler@energiepartners.com of bel 030 207 40 70.
Acquisitie op basis van deze vacature heeft geen zin. Werven doen we zelf.

