Schwung
sociaal merkbureau

Online Marketeer

Sociaal merkbureau Schwung zoekt een Online
Marketeer/Growth Hacker met een sterk analytisch
vermogen (en humor).
Wil jij positieve impact, enthousiaste klanten en blije collega’s maken? Zie jij altijd
kansen om de wirwar van het wereldwijde web te verbeteren en optimaliseren?
Ga je dan ook nog lekker op gezamenlijke lunches, borrels en feestjes met
collega’s? Dan worden wij heeeeel blij van jou als nieuwe Schwunger!

Jouw talenten en to-do list
Jij bent een digitale data-goeroe, die als geen ander stapels cijfers omzet in duidelijke analyses.
Je bouwt graag mee aan sterke merken. Als online marketeer optimaliseer je landingspagina’s,
campagnes en content voor Schwung en onze klanten. Jouw doel is het behalen van de best
mogelijke conversie en traffic resultaten. Jij kunt kritisch kijken en kansen spotten. Met behulp
van data en jouw gevoel voor marketing zoek je naar mogelijke knelpunten en de bijbehorende
oplossingen. Bij de afkortingen SEA, SEO, CPA, CLV, CRO en ROAS weet jij wat er bedoeld wordt
en aan welke knoppen je moet draaien om resultaat te boeken. Je werkt hierbij met samen
developers, designers en andere digitale creatievelingen.

Je weet de soms
ingewikkelde wereld
van online marketing
begrijpbaar te maken voor
de klant, om het belang
hiervan te benadrukken
en samen realistische
doelen te stellen.

Na analyses stel jij
een (zelfstandig of in
teamverband) een online
strategie op en ga je
keihard aan de bak.
Hierbij hou je de doelen
en budgetten scherp
voor ogen.

Als online marketeer
ben je een onmisbare
schakel in het realiseren
van de commerciële
doelstellingen van de
klant. Je gaat daarom
regelmatig bij onze
klanten langs!

Who the F is Schwung?
Wij zijn een jong, creatief en ondernemend clubje. Gezellig bovendien! We houden ons bezig
met marketing (online & offline), videoproducties, events, positieve impact en podcasts. Eerlijk
is eerlijk: Omdat we jong en creatief zijn gaat er soms nog wel eens iets mis. We zijn kritisch op
onszelf, willen graag verbeteren en durven ambities te hebben. Daarom hebben we jou nodig!

Wat bieden wij?

Functie eisen

• Mogelijkheid om je pensioen op te bouwen
zoals jij dat wilt via Bright Pensioen
• Mogelijkheid om elk kwartaal een gesprek
met onze huispsycholoog te hebben
• Mogelijkheid om in de (digitale)
schoolbanken te blijven leren en
doorgroeien
• Een laptopvrije vrijdagmiddag per maand,
waarbij we ons samen inzetten voor een
goed doel
• Regelmatig borrels en uitjes
• Laptop van de zaak
• Salaris van €2.300 tot €2.900 afhankelijk
van je ervaring

• Minimaal HBO
• werk/denkniveau
• Minimaal 1 jaar werkervaring
als online marketeer/
growth hacker
• Google Ads en Analytics
hebben geen geheimen
voor jou
• Sterk analytisch vermogen en
oplossingsgerichte houding
• Je bent enthousiast en
combineert hard werken
met humor (want lachen
is gezond)

Ben jij de digitale tovenaar die Schwung naar het volgende
level tilt? Verras ons dan met je meest creatieve sollicitatie
ooit! Toon lef en laat ons geen keuze. Stuur je motivatie en
fantastische relevante prestaties naar:
bo@teamschwung.nl

of

michael@teamschwung.nl

