Vacature:
Marketeer m/v voor ca. 24 uur per week

Common Eye is een relatief jong adviesbureau (we bestaan sinds 2013) met 20 werknemers. De
medewerkersopbouw van het team is divers: van jong tot oud, mannen en vrouwen. Wat ons bindt? We zijn
allemaal gedreven en enthousiast op de inhoud. Die inhoud is voor ons belangrijk: we zijn hét
toonaangevende adviesbureau op het gebied van samenwerkingsvraagstukken. Vraagstukken die spelen op
organisatie-overstijgend niveau. We vinden die inhoud zó boeiend dat 5 van onze adviseurs zijn
gepromoveerd, dat we onderzoek doen, artikelen publiceren, boeken schrijven, etc.
Waarom zijn we op zoek?
Waar we echter beter in willen worden, is die content op een goede manier over het voetlicht brengen,
gebruikmakend van diverse kanalen. We hebben op dat gebied de afgelopen twee jaar enkele forse
professionaliseringsstappen gezet, en zoeken nu iemand die zich daar echt op kan gaan focussen. Kortom, we
zoeken een marketeer om ons team te versterken.
Jouw rol binnen ons bedrijf
De meeste collega’s zijn adviseurs en werken deels bij opdrachtgevers en deels op ons prachtige kantoor in het
bosrijke Berg en Bosch in Bilthoven. Op dat kantoor is een klein team aanwezig dat zorgt voor de ondersteuning, HR,
facilitaire zaken, etc. Kortom, dat zorgt dat het bedrijf kan draaien. Jij zal onderdeel uit gaan maken van deze vaste
kern, en zorgdragen voor het uitdragen van ons gedachtegoed en de diverse activiteiten die we daaromheen
organiseren (denk bijvoorbeeld aan trainingen, ronde tafelbijeenkomsten). Je geeft invulling aan de geplande
marketingactiviteiten en verzorgt (vernieuwende) marketingcommunicatie waaronder websites, social media,
nieuwsbrieven, promotie- en beeldmateriaal. Je verzorgt markt- en klantgerichte content met SEO-waarde via
diverse kanalen, houdt de statistieken bij en op basis van inzichten maak je actief verbeterslagen (on- en offline).
Wat we van jou verwachten
We verwachten van jou dat je:
verstand hebt van SEO, Adwords, Analytics, LinkedIn-campagnes; online marketing prikkelt jou
-

content maken leuk vindt omdat je creatief bent en schrijftalent hebt

-

weet hoe je social media en e-mailmarketing professioneel kunt inzetten en verder kunt uitbouwen

-

CMS website onderhoud kunt doen (kennis van Wordpress is een grote pré)

-

foto’s en films kunt bewerken, zelf grafische uitingen kunt ontwikkelen

-

eventueel ondersteuning kunt bieden bij de diverse evenementen en bijeenkomsten die we organiseren.

We zoeken naar iemand die net zo gedreven en kundig is op het gebied van marketing, als wij dat zijn op het gebied
van samenwerkingsvraagstukken en het adviesvak. We zoeken iemand die het leuk vindt om uitvoering te geven aan
de marketingactiviteiten en met ons meedenkt over hoe het nog beter zou kunnen. Die zich binnen het team
verantwoordelijk voelt voor zijn/haar eigen werk en anderen kan enthousiasmeren om input te geven waar jij wat mee
kan. We gaan er vanuit dat je geen 9 tot 17 mentaliteit hebt, maar we respecteren jouw werk-privé balans. We
zoeken naar iemand die een vaste werkkring ambieert.

Qua opleiding heb je een stevige MBO+ of HBO achtergrond, met praktische kennis van SEO, social media,
grafische tools, Wordpress, etc.
Je hebt bij voorkeur werkervaring in de zakelijke dienstverlening. Je karakter, competenties en gedrevenheid vinden
wij zeker zo belangrijk. We kunnen ons ook voorstellen dat een ‘zij-instromer’ zichzelf herkent in deze
functiebeschrijving en we nodigen je van harte uit om te reageren.
Wat we je willen bieden
We bieden jou een jaarcontract, met de intentie om te verlengen. Je salaris is marktconform. Uiteraard krijg je
vakantiegeld, bouw je aan een pensioen en krijg je een laptop en telefoon van de zaak. Over je uren en werkdagen
kunnen we overleggen. Wij hebben de voorkeur voor 24 uur per week verdeeld over 3, 4 of 5 dagen waarvan
minimaal 3 dagen op kantoor.
Ben je geïnteresseerd en pas je in dit profiel?
Dan maken wij graag kennis met je! Stuur je motivatie en CV naar marije@commoneye.nl.

Voor meer achtergrondinformatie over ons bureau, bekijk onze website www.commoneye.nl.
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