
CONTENT | ENGAGEMENT | MARKETEER                                    

 
Plaats: Utrecht 
Branche:  e-Commerce 

 
 
Met content maak je impact. Wij geloven dat je met content het verschil maakt; je 
onderscheidt, inspireert, bindt en boeit. Onderschrijf je dit en is content jouw passie en 
heb je de executie power om dit voor Freelance.nl vorm te geven? Dan komen wij graag 
met jou in contact. 
 

Jouw Profiel 
• Je hebt ca. 2 á 3 jaar werkervaring in content | social | engagement | marketing 
• Je bent een marketeer,  die de gebruiker op nummer 1 heeft staan 
• Je bent creatief, en brengt dit het liefst tot uiting in tekst en graphics 
• Jij gaat niet voor ‘Just-good-enough’, maar voor het beste resultaat; je weet dat 

pragmatisme en perfectionisme perfect samengaan 
• Jij neemt initiatief, schuwt het experiment niet  
• Je bent flexibel en kan snel schakelen 
• Je bent projectmatig sterk en stressbestendig  
• Je wilt graag werken in een Scale-up-omgeving waar nog niet alles vastligt 

 
Je wordt verantwoordelijk voor de realisatie van de contentstrategie van Freelance.nl. 
Uitgangspunt hierbij is de klant/gebruiker maximaal te binden en boeien door het bieden 
van relevante helder vormgegeven content.  
 
Je kruipt in de huid van de freelancer en onze opdrachtgevers en stelt je continu de vraag 
waarmee je ze van dienst kan zijn. Je zorgt er vervolgens voor dat ze deze informatie op het 
juiste moment in hun klantreis eenvoudig kunnen ontsluiten.  
 
Naast de content hou je je actief bezig met Customer Journey optimalisaties, definiëren en 
uitwerken van persona's, SEO, e-mail-marketing en Social. 
                                                                                                                                               
Intern werk je nauw samen met de Head of Marketing, Online Marketeers, UX Experts, 
Front-end Developers, Sales en Client Happiness Representatives.  
Daarnaast zie je het als een plus om met diverse freelance experts te werken om zo snel 
meters te kunnen maken. 
 

 
 
 



 

                                                                                                             
Wat bieden wij jou 
• Vrijheid in hoe je met content het verschil maakt; impact hebt, grote groepen mensen 

persoonlijk inspireert, bindt en boeit en Freelance.nl een gezicht geeft 
• Volop opleiding- en ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden  
• Een goed salaris  
• Onderdeel uitmaken van een enthousiast en ambitieus groeiteam waarbinnen successen 

gedeeld worden en waarbij periodiek leuke teamuitjes plaatsvinden 
 
Freelance.nl is een e-Commerce platform voor het in contact brengen van opdrachtgevers 
met hoogopgeleide freelancers. Vanaf de oprichting zijn er meer dan 850.000 opdrachten 
geplaatst door opdrachtgevers, waarop meer dan 1 miljoen keer gereageerd is door 
freelancers. 
 
De doestelling om dé nummer 1 matching site van Nederland te worden voor freelancers en 
opdrachtgevers, is inmiddels gerealiseerd. De volgende ambitie is zowel opdrachtgevers als 
freelancers meer toegevoegde waarde (services) te bieden door een state of the art platform 
te bouwen met innovatieve matchingstechnologie en services. Om dit te realiseren zijn in 
2015 de e-Commerce ondernemers Björn en Jan erin gestapt. Eerder hebben zijn Evolta 
Energie, (nu Oxxio) en Tjingo, online reisbureau succesvol in de markt gezet. De eerste 
stappen zijn gezet maar de ambitie reikt verder. Dagelijks wordt gewerkt met een 
enthousiast team aan het verder uitbouwen van het platform.  
 

Kenmerkend 
• “Shoot for the moon, even if you miss, you’ll land among the stars (quote Norman Vincent 

Pale) 
• Gepassioneerd, denken in mogelijkheden 
• Informeel, geen opgetrokken muren, projectmatig, over je eigen discipline heen kijken, 

innovatief 
• Goede work-life balance 
• Fun 

 

YVY | advice search match   
Bij YVY | advice search match gaat het om jou. YVY is jouw carrière coach. Jij bent uniek. Jij bent niet 
in een hokje te plaatsen. Je wilt een serieuze sparring partner voor jouw carrière. Je bent ambitieus, 
hoog opgeleid en bezit een gezonde dosis zelfreflectie. Je vindt het belangrijk dat het bedrijf waar jij 
voor werkt jouw visie en opvattingen deelt.  
 

Meer informatie  

Yvette van der Vliet 06 551 84 064         yvette@yvy.nl 
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