DecoLegno zoekt een ervaren Online Marketeer die
toe is aan een nieuwe uitdaging op Senior niveau.
Ben je gedreven in Data Analyse, thuis in
Marketing Automation en begrijp jij Online Advertising?
Reageer dan op onze vacature en versterk het
huidige Marketing team met jouw expertise.

SENIOR ONLINE MARKETEER M/V (32-40 uur per week)

Wie ben jij?
Jij bent een gedreven marketing professional die het een uitdaging vindt om mee te werken
aan de verdere groei van DecoLegno. Je bent een teamplayer die enthousiast wordt als het
gaat over online lead generatie en lead nurturing en hebt aantoonbare resultaten bereikt bij
een succesvolle conversie naar tevreden klanten. Je voert continue verbeteringen door op
het gebied van Online exposure, Performance Monitoring, Marketing CRM en Automation.
Wat ga je doen?
Samen met onze huidige Online Marketeer en in feite het gehele Marketing team (4-6
personen), ben je mede verantwoordelijk voor het verder professionaliseren van de online
activiteiten, zoals bijvoorbeeld:





optimalisatie van de bezoekersaantallen van onze webshop, SEO en SEA
beheer van website en webshop en verbetering van conversies
implementatie en uitvoering van marketing automation (Zoho Suite)
analyse en rapportage over online resultaten

Wat breng je mee?
 een afgeronde relevante HBO-opleiding en circa 5-10 jaar werkervaring in een
vergelijkbare functie, bij voorkeur in een B2B-omgeving
 een accurate, planmatige en georganiseerde werkwijze, teamplayer
 kennis van CMS systemen, Google Analytics, e-mail marketingprogramma’s en
Microsoft Office (o.a. Excel),
 kennis van Zoho CRM, Wordpress en WooCommerce is een pré
 goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 affiniteit met de wereld van interieurarchitectuur en -bouw
Wat krijg jij?
Een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid en volop kansen om jezelf te
ontwikkelen. Lid van een enthousiast, gemotiveerd marketing team, bij een ambitieus,
groeiend en creatief bedrijf. Een mix van Hollandse nuchterheid en Italiaans design. Binnen
het bedrijf heerst een informele, ontspannen en betrokken cultuur. De arbeidsvoorwaarden
zijn zonder meer goed te noemen en volgen de Hibin CAO.
Wie zijn wij?
Wij zijn DecoLegno, gevestigd in Wormerveer, exclusief distributeur van de collectie
decoratief plaatmateriaal van het Italiaanse merk Cleaf. Met de Cleaf collectie bieden wij
specialisten in de bouw een passend alternatief voor het gebruik van natuurlijke materialen
in het interieur. Door gebruik te maken van hoogwaardige technologieën is het mogelijk om
decors én voelbare structuren te ontwikkelen die de beleving geven van het echte materiaal.
De designwaarde haakt in op trends en ontwikkelingen in de wereld van interieur en
architectuur. DecoLegno bestaat inmiddels 10 jaar en groeit door! Met een team van
ongeveer 20 medewerkers bouwen we con piacere e con umore verder aan ons bedrijf.
Natuurlijk heb je interesse in deze vacature!
Mail je CV en motivatie voor 31 augustus 2020 naar B3.advies@gmail.com, t.a.v. Brigitte
Beenders. Heb je nog inhoudelijke vragen over de functie dan kan je contact opnemen met
Michiel Schouten, Manager Marketing, michiel@decolegno.nl, T 075 616 5064.

[Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.]

