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ONLINE MARKETEER  
MET HART VOOR CONTENT 
 
 
 
Functieomschrijving 
Waar denk je aan bij luxe high end performance goederen? Porsche, Ferrari, 
Lamborghini? Jij gaat ervoor zorgen dat Wajer Yachts dankzij jouw werkzaamheden 
nog sneller in dit rijtje thuishoort. Internationale klanten. Stimulerende (mooie) 
werkomgeving met ruimte voor ontwikkeling. Marketingteam in een snelgroeiend 
bedrijf dat prachtige, luxe boten bouwt zoekt nieuwe collega.  
 
Binnen het team ben je als online marketeer verantwoordelijk voor het beheren, 
analyseren en optimaliseren van de diverse onlinekanalen van Wajer Yachts. 
Daarnaast maak jij creatieve content die aanzet tot volgen en  reactie en zorgt voor 

met onze doelgroepen. 
 
Locatie/Standplaats 
Loosdrecht (aan de plas) maar op termijn wellicht Amsterdam 
 
 
Wat ga je doen? 

• Integreren en linken van marketingsystemen en kanalen 
• Creëren, analyseren en verbeteren van social media content.  
• Analyseren en verbeteren van de Wajer Apps.  
• Google Analytics, conversie ratio optimalisatie. 
• Data crunchen en maandelijks resultaten presenteren. 
• Email marketing. 
• Ondersteunen van marketing/sales events.  
• Je beheert, optimaliseert en onderhoudt onze e-mail marketingcampagnes. 
• Je hebt een actieve rol in het verbeteren van onze online presence.  
• Je bent in nauwe samenwerking met het team verantwoordelijk voor de 

contentkalender en het schetsen en invulling geven aan het online 
marketingplan.  

• En last but not least, we wachten op je met het opzetten en bouwen van een 
nieuw online platform.  
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Je pro�el 
HBO/WO werk en denkniveau, Je hebt een scherpe pen en schrij� moeiteloos voor 
diverse kanalen in zowel vloeiend Nederlands als Engels (liefst native) daarnaast 
spreek je nog een derde Europese taal (Frans, Duits of Spaans is een pré). Je bent 
analytisch, creatief en ‘conversion minded’. Je beheerst Photoshop & Mailchimp 
(meer adobe programma's is een pré). Je hebt kennis van het opzetten, 
onderhouden en optimaliseren van online marketingcampagnes. Je hebt 
aantoonbare werkervaring in het opbouwen van Lead-generatie en SEO/SEA. Je 
bent helemaal thuis binnen social media als Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram 
en weet hoe je deze kanalen inzet. Op een goede manier ben je ook competitief 
ingesteld, want je wil de concurrentie voor zijn op het gebied van online marketing. 
Vandaar dat je altijd hongerig bent naar cijfers die uit de systemen rollen en nieuwe 
trends en onlineontwikkelingen absorbeert. En als laatste ben je daarnaast ook pro-
actief en neem je initiatief.  
 
Competenties 
Accuraat en precies. Een aanpakker die niet snel opgee�. Resultaatgericht.  
 
Wat bieden wij? 
Als online marketeer werk je samen met enthousiaste collega’s in een klein team. We 
bieden een stimulerende, snelgroeiende, dynamische werkomgeving met 
internationale klanten. We geven je ruimte en gelegenheid mee te groeien en je 
competenties verder te ontwikkelen.  
 
 
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan je sollicitatie met CV naar: 
Hermi@wajer.nl  t.a.v. Hermi Miedema. Of naar Wajer Yachts t.a.v. Hermi Miedema, 
it Butlan 16, 8621 DV Heeg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




