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Jouw profiel 
• Minimaal 7 jaar ervaring als Digital/Online/Growth Marketeer, waarvan tenminste 2 jaar 

als SEO/SEA specialist; SEO en SEA kennen weinig geheimen voor je  
• Diepe kennis van e-commerce; met name webshops, marketplaces, SaaS-oplossingen 
• Analytisch 
• Creatief 
• Data-driven 
• Initiatiefrijk 
• Hands-on 
• Winnaarsmentaliteit 
• Mentor voor specialisten 
 

Freelance.nl 
Freelance.nl is hét platform waar freelancers en organisaties elkaar vinden. Freelance.nl is 
marktleider in Nederland, wij willen onze positie in Nederland verder verstevigen als wel 
nieuwe markten betreden. We ontwikkelen in overleg met gebruikers continu efficiënte tools 
en content voor de beste match. Onze ambitie is een state-of-the-art platform, dat 
schaalbaar en vermenigvuldigbaar is; een succesvolle SaaS-formule die in meerdere landen 
actief is.  
 
Als Growth Marketing Lead speel je een belangrijke rol in deze groeiambities. Als 
eindverantwoordelijke voor alle online activiteiten zorg jij dat het aantal gebruikers van het 
platform verveelvoudigt en dat de binding met onze gebruikers groeit.  
 
Jouw focus is groei in bezoekers, conversie en loyaliteit. Je richt je hierbij op de hele breedte 
van online marketing: 

• Ontwikkelen en uitbreiden van onze duurzame SEO- en Contentstrategie samen met 
de SEO Specialist en Content Marketeer 

• Website optimalisatie en conversie met het Development Team 
• Optimaliseren van SEA campagnes met de SEA Specialist 
• Afstemming van Social strategie met de Content Marketeer 
• Uitbreiding van onboarding en reboarding campagnes voor diverse persona’s en 

doelgroepen  
• Initiëren van loyaliteit campagnes 
• Verstevigen van het community feeling 
• Lead generatie 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.freelance.nl%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F12%2FFreelance-nl-logo-2018.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.freelance.nl%2Fblog%2F&docid=gwMYM6xsGVwvAM&tbnid=wHkaUYLzrWL0uM%3A&vet=10ahUKEwjK4OqgyPvlAhUCxosKHZwMDMQQMwgrKAAwAA..i&w=2467&h=240&bih=967&biw=1920&q=freelance.nl&ved=0ahUKEwjK4OqgyPvlAhUCxosKHZwMDMQQMwgrKAAwAA&iact=mrc&uact=8


Jij bent de digital marketing/e-commerce specialist met goede technische kennis en ervaring 
met o.a. Traffic Industry tools als, Google Analytics, Search console, Adwords, Ahrefs, 
tevens ken je de mogelijkheden van website optimalisatie tools zoals bijvoorbeeld VWO. 
Ook ken je de mogelijkheden die advertentie inkopen biedt bij Google GDN en overige 
netwerken. 

Als ervaren digital marketeer begrijp je hoe je vanuit de customer journey de juiste content 
op het juiste moment aanbiedt. Je brengt deze interactie in kaart en laat automation tools 
voor jou werken voor de beste onboarding en binding. 

Je bent een data-gedreven teamplayer, die goed gedijt in een snelgroeiende ambitieuze 
scale-up en altijd voor het beste resultaat gaat. Je ziet commerciële kansen en vertaalt de 
strategie door naar concrete plannen en tastbare verbeterpunten in de customer journey. 
Het resultaat: een optimaal functionerende website, die tevreden klanten en maximale 
conversie oplevert. 

Voor het team ben je een bouwer, vraagbaak, inspirator en coach. Je bent in staat het team 
naar een hoger plan te tillen. Je brengt structuur aan, formuleert gezamenlijk ambitieuze 
maar haalbare doelstellingen en weet deze volgens een agile/scrum werkwijze te realiseren.  

Wat bieden wij jou 

• Samen met ons groeien 
• Vrijheid in hoe je met alle marketingtools die je maar kunt bedenken het verschil maakt; 

impact hebt, grote groepen mensen persoonlijk inspireert, bindt en boeit en Freelance.nl 
een gezicht geeft 

• Onderdeel uitmaken van een enthousiast en ambitieus team waarbinnen successen 
worden gedeeld en we samen ondernemen 

• Volop ontwikkelingsmogelijkheden; we bieden je de mogelijkheid om op allerlei manieren 
voorop te blijven lopen in je vakgebied 

• Een goed arbeidsvoorwaardenpakket 
 
 

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  


