VACATURE ONLINE MARKETEER (SENIOR)

Het betreft een functie met veel uitdaging, variatie en ruimte om mee te denken. Je werkt in een enthousiast en slagvaardig marketingteam met 4 collega’s
met een vooruitstrevende reisorganisatie als werkgever. In deze functie zorg je voor de totstandkoming en optimalisatie van de digitale communicatiemiddelen. ITG Companies heeft de volledige marketing geïntegreerd in de Customer Life Cycle. Het is daarom van belang dat je bestaande software (zoals
Copernica) kan inzetten om deze integratie verder uit te breiden en te perfectioneren.

Wat houdt de functie in?

- Je adviseert intern over verkoop en marketing
via digitale kanalen binnen de kaders van het
e-commerce beleid. Je bent dan ook op de
hoogte van de ontwikkelingen en technische
mogelijkheden op digitaal gebied
- Je vertaalt de wensen en behoeften naar
functionele eisen waaraan nieuwe/gewijzigde
middelen moeten voldoen en werkt dit uit in
e-commerce plannen i.o.m. leidinggevende en/of
commercieel verantwoordelijke
- Je draagt zorg voor SEA, SEO en emailmarketingcampagnes
-Je ondersteunt je marketingcollega’s in het
onderhouden en verbeteren van de websites
(CMS) van onze reis labels en draagt zorg voor de
ontwikkeling, effectiviteit en kwaliteit van deze
sites

- Je onderhoudt de social media accounts
- Je bent het aanspreekpunt voor externe partners
op het gebied van online marketing
- Je bewaakt het budget van de online marketing
Deze functie vereist van jou:
- Afgeronde HBO opleiding in de richting van
Marketing
- Minimaal 2-4 jaar werkervaring in een soortgelijke functie
- Affiniteit met databasemarketing, statistieken en
data-analyse is een pré
- Een scherp analytisch vermogen
- Inzicht in Customer Life Cycle processen
- Ervaring met CMS-systemen
- Ervaring met ondersteunende systemen voor
website optimalisatie
- Je bent proactief en denkt in oplossingen, je

kunt goed zelfstandig werken, maar ook binnen
een team kom je goed tot je recht. Daarnaast
ben je betrouwbaar, integer en flexibel

Ons aanbod

- De functie is voor 40 uur per week
- Salaris conform cao-reisbranche, indeling
afhankelijk van leeftijd en ervaring
- Pensioenregeling en aanvullende personeelsvoordelen
- Je werkt in een ambitieuze werkomgeving met
een gestructureerde, informele bedrijfscultuur
- Begindatum: zo snel mogelijk

Typisch ITG
De International Travel Group in ’s-Hertogenbosch is een van de meest dynamische en actieve reisorganisaties van Nederland.
De wereld is ons werkterrein en het is onze passie om reizigers onvergetelijke ervaringen te bieden. Onze collega’s richten zich in
alle processen volledig op ‘customer intimacy’ en streven naar 100% klanttevredenheid. Het hoge kennisniveau en het continue
streven de reiziger te ontzorgen staan centraal.

Reageren
Heb je belangstelling voor deze vacature en herken je jezelf in het profiel, stuur dan je motivatiebrief met cv
naar sollicitatie@itgcompanies.nl.

