Wij zijn opzoek naar een
ONLINE MARKETEER
PowerSlim is op zoek naar Online specialist die
zowel strategisch als uitvoerend zijn mannetje
staat. Houd jij ervan om zelf plannen te ontwikkelen
en je collega’s aan de hand te nemen om ze
wegwijs te maken in de inzet van online media?

Dan is deze vacature wat voor jou!
Als online marketeer bij PowerSlim maak je deel uit van het marketingteam bestaande uit vijf andere collega’s. Je werkt nauw samen met het
content creatie team en gaat opzoek naar het zo effectief inzetten van de content in diverse online channels. Je bent kritisch op de (online)
communicatiestrategie en denkt mee over hoe we die kunnen optimaliseren. Je denkt actief mee met het team welke kansen er liggen om
traffic te genereren naar de website en de conversie op de website te verhogen. Je werkt mee aan het opzetten van onze online campagnes,
beheert en optimaliseert deze. Ook weet je goed hoe je de juiste boodschap overbrengt aan de juiste doelgroep en hoe je deze het beste
kunt bereiken. Je hebt affiniteit met ons merk, staat open minded in het leven en kunt je verplaatsen in onze doelgroep.
DE ORGANISATIE POWERSLIM
PowerSlim is een door diëtisten ontwikkeld afslankconcept dat aangeboden wordt bij ca. 450 diëtisten, afslankstudio’s, schoonheidscentra
en fitnessstudio’s in Nederland en België. Hier bereiken consumenten in 3 fases hun streefgewicht onder persoonlijke begeleiding van een
voedingscoach, met behulp van de koolhydraatarme en eiwitrijke PowerSlim producten. PowerSlim is ook internationaal haar vertaalslag aan
het maken en is reeds in Duitsland actief.
PowerSlim is een dynamische en snelgroeiende organisatie, er werken 30 medewerkers bij de organisatie in Sint-Oedenrode. Om de kwaliteit
te kunnen blijven waarborgen en de (internationale) groei te kunnen blijven volgen zoekt PowerSlim versterking op de marketingafdeling.
VOOR DEZE FUNCTIE VRAGEN WIJ:
•
HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur met afstudeerrichting digital marketing
•
Tenminste 3 jaar aantoonbare ervaring
•
Ruime ervaring met SEO trajecten en Google Ads / AdWords campagnes
•
Ervaring met social ads
•
Kennis van Google Analytics en analyses rapportages maken
•
Up to date van nieuwste trends binnen online marketing
•
Kennis van Google Tag Manager
•
Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel in woord als geschrift;
•
Affiniteit met een gezonde levensstijl
•
Fulltime beschikbaar
JOUW WERKZAAMHEDEN ZULLEN ZIJN:
•
Het bedenken van Online Strategieën
•
Het opzetten, beheren en optimaliseren van diverse Online campagnes
•
Het adviseren en begeleiden van onze coaches om meer uit hun online kanaal te halen
•
Je focus ligt op online marketing, maar je springt ook bij als je collega’s je hulp nodig hebben.
WIJ BIEDEN JE:
•
Een jonge, succesvolle organisatie met een goede sfeer
•
De kans mee te groeien met de organisatie
•
Een zeer afwisselende functie waarin je veel kunt leren
•
Marktconform salaris
•
25 vakantiedagen op jaarbasis
•
Laptop van de zaak
•
Kilometervergoeding
•
Een goede pensioensregeling

Ben jij degene die toe is aan een nieuwe uitdaging en spreekt onze organisatie je aan? Dan nodigen wij je van
harte uit om een motivatiebrief en CV naar ons te sturen. Je kunt het e-mailen naar marketing@powerslim.nl

