
           
 
HEAD OF DIGITAL MARKETING    
Plaats: Utrecht 
Branche: SaaS | Market Places 
 

 

 
 

Customer Lifecycle | Customer Intimacy | SaaS Marketing | Performance-Based Marketing |   
 Branding | Executie Power | Analytisch | Inspirator |People Manager | Bouwer | Lid MT 

 

Jouw Profiel 
 
Je bent een bouwer pur sang, van organisaties, mensen en merken, je denkt in kansen, 
analyseert en reageert snel. Je wilt ondernemen, mede aan het roer staan. Je hebt een 
duidelijke visie en strategie. Je enthousiasmeert en inspireert.  
 
Je hebt een proven track record als eindverantwoordelijke Marketeer binnen Market Places, 
e-Commerce en/of SaaS-organisaties. Je hebt eerder succesvol een merk in de markt gezet 
en een organisatie getransformeerd van Push naar Pull. Je wilt graag werken in een scale-
up, waar je impact hebt en mede de route kan bepalen. 
 
Je bent een e-commerce/digital specialist die zelf achter de knoppen heeft gezeten en af en 
toe nog steeds graag doet. Je switcht gemakkelijk tussen operatie en strategie en bent een 
volwaardig sparring partner voor zowel de specialisten in jouw team als de de MT-leden. Je 
bent bekend met 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. Om succesvol te zijn in deze functie zijn 3 pilaren cruciaal; team-management, 
marketingstrategie en executie.  
 
 
 
 

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


            
TEAM   bouwen, ontwikkelen, excelleren (van 4 naar 10 fte) 

▪ inspirator, mentor, coach  
▪ teamspirit 
▪ structuur, overzicht, sparring partner op detailniveau 
▪ project management  

 
MARKETING ontwikkelen, uitvoeren en implementeren van een sterke prestatiegerichte      

digital marketing strategie die leidt tot: 
▪ Een high performance marketing afdeling, data-gedreven én creatief  
▪ Het versterken van de nummer 1 positie in Nederland 
▪ Het ontwikkelen van marketingstrategieën die leiden tot meer, actievere 

en loyale gebruikers B2C en B2B 
 
EXECUTIE projecten voor de korte en middellange termijn: 

▪ Uitrollen van customer journey map over alle channels: SEO, SEA (ads & 
retartgeting) 

▪ Marketing Automation 
▪ Content 
▪ SEO Plan opstellen uitrollen in sprints 
▪ Data analytics beter in kaart brengen 
▪ Conversie optimalisatie 
▪ Retention en loyalty 

 

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 Head of Marketing speel je een cruciale 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.  
 
Met het MT, dat naast jou bestaat uit de CEO, CFO en Head of Sales vorm je een hecht team 
op dit te realiseren. De lijnen zijn kort. Je houdt ervan, net als wij,  om te gaan voor “the extra 
mile”,  zonder dat dit ten koste gaat van de teamspirit.   
 



            

Wat bieden wij jou 
• Samen met ons groeien 
• Een MT functie waarin je kan bouwen 
• 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 

• Een goed arbeidsvoorwaardenpakket 
 

 
 
YVY | advice search match    
 
Bij YVY | advice search match gaat het om jou. YVY is jouw carrière coach.  
Jij bent uniek en je 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  
 
 


