Vacature:
Senior Online Marketing Consultant
Wie zoeken we?
Bij Monkeybridge zijn wij per direct op zoek naar een Senior Online Marketing
Consultant. Je bedenkt, ontwikkelt en coördineert online campagnes bij onze
key-accounts. Hun ambitie is duidelijk, nummer één zijn en blijven in hun
branche.

Wat ga je doen?
Je hebt een sleutelrol als Consultant bij het uitbouwen van het dienstenportfolio
bij onze klanten. Je optimaliseert en coördineert de online activiteiten. Je bent
een echte verbinder! Je draagt zorg voor een optimaal gebruik van de websites
en online proposities binnen het speelveld van de klant.
Je bent als Senior Online Marketing Consultant verantwoordelijk voor:
●
●
●

●
●
●

Aansturen van online marketingafdelingen en realiseren van
doelstellingen op traffic, conversie en cost per lead.
Uitdenken, monitoren en managen van campagnes op het gebied van
SEA, Paid Search, Display Advertising (RTB) en Social Media Advertising.
Meten van de effectiviteit van alle online campagnes, zodat je precies
weet wat het online gedrag is van de traffic die je genereert, zodat je
samen met de marketingafdelingen campagnes voortdurend verbetert.
Aansturen voor onsite conversie-optimalisatie via A/B- en multivariatie
testen en online personalisatie.
Adviseren van marketeers op basis van de inzichten die jij verzamelt.
Vertalen van grote (merk)campagnes naar de online kanalen.

Wie zijn je klanten?
Je accounts zijn stuk voor stuk de beste in hun branche. Ze zijn marktleider en
willen dat niet alleen blijven, zij willen hun positie uitbouwen, vaak ook
verbreden. Ze hebben focus, eigenaarschap en discipline. Ze willen niet wachten
op morgen. Ieder voor zich zien zij Monkeybridge als volwaardig onderdeel van
hun team om hun doelstellingen en ambities mee te bereiken.

Wat vragen we van jou?
●
●
●
●
●

●
●

Je hebt een afgeronde WO/HBO opleiding of vergelijkbaar werk- en
denkniveau
Je hebt minimaal drie jaar werkervaring en track record op het gebied van
online marketing activatie.
Je bent gewend te werken met software t.b.v. Webanalytics, A/B testing
en datamanagement platforms.
Je hebt operationele kennis van performance based kanalen waaronder
SEA, Display (RTB) en Social Media advertising.
Je beschikt over goede managementvaardigheden, want je stuur
meerdere campagnes aan voor meerdere productgroepen en meerdere
klanten tegelijkertijd.
Ervaring met het aansturen van externe bureau’s is een pré.
Daarnaast zie je de mogelijkheden en kracht van innovatie in het online
domein en weet je hier sturing aan te geven bij je klanten.

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 jouw kennis/ervaring. Alle faciliteiten om goed te kunnen werken, op kantoor
maar ook thuis en onderweg. 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 met ons op: t.huybens@monkeybridge.nl
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