Vacature:
CRO specialist / Online Marketeer
Wie zoeken we?
Bij Monkeybridge zijn wij per direct op zoek naar een Online Marketeer. Een
allround marketeer die met name affiniteit heeft met Conversion Rate
Optimization. Daarnaast beschik je over goede management vaardigheden en je
houd graag contact met onze klanten. Ben jij een CRO specialist die een brede
interesse heeft in Online Marketing? Dan ben jij bij ons aan het goede adres! Help
jij mee om onze ambities en die van onze klanten waar te maken?

Wat ga je doen?
Je gaat actief op zoek naar knelpunten en kansen op de websites van onze
klanten. Aan de hand van hypotheses ontwikkel je A/B-testen die je vervolgens
ook zelf uitvoert. Op basis van data adviseer je de klant in de beste keuzes. Dit
doe je voornamelijk vanuit ons kantoor in Nijmegen, maar we komen ook
regelmatig een dag bij de klant over de vloer. Je werkt in een team van
datagedreven marketeers en -analisten. Daarnaast stem je af met onze collega’s
van ons zusterbedrijf Webbouwers.com. Daardoor is de afstand tussen CRO en
techniek heel erg klein.

Wat vragen we van jou?
● Je hebt een afgeronde WO/HBO opleiding of vergelijkbaar werk- en
denkniveau.
● Je hebt minimaal drie jaar werkervaring in een vergelijkbare functie.
● Je hebt ervaring met werken aan bureauzijde (pré) en bent niet bang
om direct met onze klanten in contact te staan.
● Je hebt ervaring met CRO pakketten, zoals Optimizely, VWO of Google
optimize.
● Je hebt ervaring met webanalyse tools zoals Hotjar en Google
Analytics.
● De regels van Cialdini zijn voor jou gesneden koek.
● Je hebt kennis van frontend zoals html, css en javascript (pré).
● Je komt met de beste ideeën tijdens een potje tafelvoetbal – of darts –
of tafeltennis.

Wie zijn wij?
Monkeybridge is een jong, dynamisch, datagedreven online marketing bureau
met grote ambities. We werken voor bedrijven door heel Nederland, van groot
tot klein en van zorginstelling tot energieleverancier.
We zijn recht door zee, eerlijk en met beiden benen op de grond. We zijn geen
doorsnee online marketing bureau. Wij zijn een groep enthousiastelingen die
onze klanten op een professionele en structurele manier, stapje voor stapje
vooruit willen helpen. We gaan voor de samenwerking op de lange termijn, en
doen dat door transparant te werken op basis van data.

Wat hebben wij je te bieden?
Wij bieden een leuke en uitdagende baan waar je werkt met jonge,
gemotiveerde collega’s binnen een ambitieuze omgeving. Bij Monkeybridge
werken we met korte lijnen en een ‘superplatte’ structuur. Wij bieden je veel
vrijheid om je eigen dag in te delen, en de verantwoordelijkheid die daarmee
gepaard gaat. Wij bieden natuurlijk een marktconform salaris, dat afhankelijk is
van kennis/ervaring. Er zijn goede doorgroeimogelijkheden en alle ruimte om
jezelf te ontwikkelen. We hebben goede secundaire arbeidsvoorwaarden,
flexibele werktijden, thuiswerkdagen, vrijdagmiddagborrels, een kantoorhond,
tafelvoetbal, tafeltennis en daarnaast zeer uitdagende en complexe projecten bij
toonaangevende en inspirerende klanten.

Herken jij jezelf helemaal in deze vacature en ben jij klaar om de uitdaging aan te
gaan? Neem dan contact op met Martin Oosterwijk.
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