ONLINE MARKETEER
20 UUR PER WEEK

VVV Ootmarsum-Dinkelland is een groeiende destinatie marketingorganisatie die niets liever doet dan
de gasten het naar de zin te maken. Voor de backoffice zijn wij op zoek naar een medewerker om mede
uitvoering te geven aan de (online) marketing. De marketingafdeling van de VVV Ootmarsum-Dinkelland zet zich in om de gemeente Dinkelland te promoten, door middel van campagnes, beurzen, online
communicatie, het uitgeven van printmedia en het genereren van free publicity.
Heb jij ervaring als online marketeer en weet je als geen ander hoe je traffic moet genereren naar een
website? Onze website te optimaliseren en nieuwe content te creëren en oude content te verbeteren.
Erg belangrijk is dat wij als toeristische organisatie zo goed mogelijk worden gevonden binnen Google.
Ondersteunen bij online campagnes via Facebook, Google Adwords en andere advertentieplatformen.
Vind jij dat je een kei bent in het schrijven van wervende teksten en weet jij alles van SEO en SEA? Verder houd je je bezig met linkbuilding en social media. Je bent sociaal en communicatief vaardig, en
vindt het niet erg om zelfstandig te werk te gaan en bent enthousiast zodra jij aan het werk gaat?

jij

WELKE PERSOONLIJKHEID PAST BIJ DEZE FUNCTIE?

•
•
•

Je bent gedreven, commercieel en resultaatgericht.
Je vindt het leuk om met verschillende betrokkenen te communiceren.
Je hebt minimaal twee jaar ervaring in online marketing, bij voorkeur in een
commerciële omgeving.

WAT HEB JE VERDER IN JE BAGAGE?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur Commerciële economie, Online/ Digitale
communicatie of gelijksoortig;
Zeer goede kennis van online marketing;
Minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie;
Sterke analytische vaardigheden en een projectmatige manier van werken;
Goede communicatieve vaardigheden en een zelfstandige werkhouding;
Omgevingssensitiviteit; je weet wat er speelt en hoe je daarmee om kan gaan;
Een goede beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal;
De drive om jezelf en je omgeving continue te verbeteren;
Je bent zelfstartend en neemt initiatief.

WAT ZETTEN WIJ ALS VVV OOTMARSUM-DINKELLAND DAAR TEGENOVER?

Een uitdagende werkplek in een dynamische werkomgeving in Ootmarsum. Onze mensen zijn ons belangrijkste kapitaal. Dat zie je direct terug in onze arbeidsvoorwaarden,
in de aandacht die we hebben voor medewerkers en hun thuissituatie en in de manier
waarop we omgaan met opleiding en scholing. Wat dit concreet voor jou betekent, hangt
af van je specifieke kennis en ervaring. Hierover gaan we graag snel met je in gesprek.

wij

Je reactie inclusief CV kun je mailen aan het bestuur van de VVV Ootmarsum- Dinkelland, ter
attentie van mw. Jos Bosch info@jos-bosch.nl

