
 

CREATIEVE ONLINE MARKETEER TEAM RAJA TRADING 

Bij Raja Trading willen wij onze online klanten blij maken met kwalitatief hoogwaardige tuinartikelen. 

Niet alleen in Nederland maar ook Internationaal. En dat met altijd de beste service aan onze klanten. 

Zie jij het strategische belang van online marketing? Ben jij creatief met sociale media en altijd op zoek 

naar kansen om innovatief bezig te zijn? En weet jij middels de nieuwste online verkooptechnieken en 

commerciële blik meer klanten te verleiden tot een aankoop? Heb jij het vermogen om nieuwe 

producten in de markt te zetten en ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen het gebied van 

marketing? Fungeer jij graag als centraal aanspreekpunt voor onze online marketingstrategie?  

Dan komen wij graag in contact met jou! 

Raja Trading heeft meerdere internationale webshops en daarbij is het van essentieel belang om onze 

klanten dagelijks te inspireren. Ons doel is om klanten in binnen- en buitenland kennis te laten maken 

met onze producten. Als Online Marketeer ben jij verantwoordelijk voor het opzetten en succesvol 

maken van de commerciele acties, het beheer van alle sociale mediakanalen, nieuwsbrieven en de 

gesponserde content, met als doel een hogere conversie. Jij overlegd met de Data kant van ons team om 

de doelstellingen zo snel en goed mogelijk te bereiken. Voor het opstellen van de benodigde media is 

een externe grafisch vormgever beschikbaar.  

Wij willen groot worden maar wel door 'klein' te blijven, met een compact maar effectief team van 

goede mensen dat nieuwe e-commerce winkels lanceert op het gebied van tuinartikelen. Mensen die 

betrokken zijn, van kwaliteit houden en het beste uit zichzelf willen halen. Het leuke van ons bedrijf, is 

dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid heeft maar ook nauw betrokken is bij alles wat er gebeurt. 

Jij werkt bij ons in een uiterst dynamische en informele omgeving. We bieden meer dan uitstekende 

arbeidsvoorwaarden aan en, niet onbelangrijk we houden ook van een feestje! 

Het betreft een zelfstandige en verantwoordelijke functie waarbij kwaliteitsgerichtheid en commercie 

een belangrijke rol spelen. Jij bent daarom proactief, kan goed samenwerken en bent servicegericht.  

Voel jij je aangesproken om het Team van Raja Trading als Online Marketeer te komen versterken? Stuur 

ons een motivatie en CV via info@rajatrading.nl of rajatrading.nl/werken-bij 

Meer weten over de functie? Bellen kan op 026 82 00 295 
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