
Medior Online Marketeer (SEA)
Fulltime 
 
Volero is in drie jaar tijd uitgegroeid tot dé vloerkledenwebshop van Nederland. Met een focus op   
vloerkleden is er het afgelopen jaar een bijzonder grote groei ontstaan. Volero is een start-up waarbij deze 
functie een grote rol speelt. Je bent gepassioneerd door digitale en sociale strategieën en tactieken. Je 
bent zowel analytisch als creatief. Werk samen met Inkoop, E-commerce en ontwikkel de meest suc-
cesvolle digitale mediacampagnes. Je maakt hierbij actief gebruik van verschillende platformen als Face-
book, Instagram, Youtube en Pinterest maar ook GoogleAdwords om tot de beste mediacampagnes te 
komen.  

Kortom; je bent een echte go-getter en hebt een consumentenfocus. Niet alleen jijzelf, ook je bereik en 
budget groeien mee met de toekomst van Volero. Zorg dat alle factoren kloppen en creëer zo veel mogeli-
jke digitale en sociale contactmomenten met (potentiele) klanten. Wij groeien hard groei jij met ons mee?! 

Werkzaamheden
• Optimaliseren van de Marketing data en prestaties
• Meedenken en uitvoeren van Marketing kalender
• Verbeteren en bijsturen van de huidige Social Media strategieën
• Coördineren van offline marketing uitingen
• Combineren van marketing, klantenervaring en inkoopdata voor succesvolle campagnes
• Monitoren van Marketing resultaten en SEA& SEO statistieken

Wat wij vragen
• Fulltime beschikbaar, minimaal 32 uur 
• Minimaal 3 jaar ervaring in digitale / sociale media-achtergrond
• Je beschikt over HBO werk- en denk niveau
• Strategische denker met sterke communicatievaardigheden
• Proactief met een focus op efficiëntie en budget

Wat wij bieden
Je komt terecht in een ambitieus team waar de sfeer 
positief en informeel is. Volero is een snelgroeiend 
e-commerce bedrijf in een industrieel kantoor. Bij ons is 
er veel ruimte voor eigen initiatieven, leerdoelen en ideeën. 
Omdat wij als bedrijf snel groeien zijn er voldoende door-
groeimogelijkheden. 
 
Het kantoor is gemakkelijk bereikbaar, zo stopt er een bus 
voor de deur en is er voldoende (gratis) parkeerruimte. 

• Een goed salaris dat aansluit bij je ervaring 

• Afwisselende functie in een proactief team 

• Veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling 

• Vrijheid en verantwoording voor budgetten 

• Personeelskorting op het gehele assortiment 

• Bier en Wijn! 

Solliciteren?
Enthousiast? Mooi! Stuur een  mailtje met je cv en motivatie naar vacature@volero.nl of bel met             
085-060 3050 en vraag naar Gwenda of Joost. Hopelijk tot snel!

Doel van 2020: TWINKLE TOP 100


