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Freelance.nl is hét platform waar freelancers en organisaties elkaar vinden. Freelance.nl is 
als HR-tech company dé marktleider in Nederland. Wij willen onze positie in Nederland 
verder verstevigen als wel nieuwe markten betreden. Dit doen we met een hecht team 
zonder opgetrokken muren tussen development, digital marketing en sales. We geven je 
veel eigen verantwoordelijkheid omdat we erop vertrouwen dat onze specialisten 
inhoudelijk het beste weten wat er moet gebeuren en zij verantwoordelijkheid dragen om de 
beste keuzes te maken. 

Dit betekent voor jou dat je eigenaarschap toont. Dat je het gaaf vindt om een SEO Strategie 
op te zetten, te implementeren en fine te tunen.  

Je maakt onderdeel uit van het marketing team samen met de Digital Marketing Manager, 
Content Marketeer, SEA specialist en Online marketeer zorg jij voor de beste zichtbaarheid 
en kwalitatief hoogwaardige traffic.  

Dit ga je doen 
• Je interpreteert data en maakt scherpe en heldere analyses, presenteert deze 

insights en draagt verbeteringen aan 
• Je analyseert zoekgedrag en ranking, Je kijkt naar de juiste SEO-KPI’s waardoor je 

proactief kan handelen op SEO gebied 
• Je voert wijzigingen door die leiden tot verbeteringen in posities. Zowel on-site als via 

linkbuilding 
• Je analyseert de website op het gebied van content, techniek en autoriteit door 

middel van tools als Search Console, Ahrefs, SEMrush of Screaming Frog 
• Je identificeert blue oceans waar je gebruikers relevante content aanbiedt 
• Op basis van informatie die uit de door jouw ontwikkelde audits naar voren komt 

ontwikkel je een SEO-Strategie waarmee je ranking, relevant bezoek en conversies 
behaald en behoudt binnen de organisatie en haar funnel  

• Je leidt verschillende SEO projecten zoals bijvoorbeeld de uitbreiding van ons 
Community-centrum   

 

 

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


 

Je begrijpt de cohesie tussen content marketing en zoekmachine optimalisatie. Je bent data-
gedreven, analytisch en actiegericht. Je volgt de ontwikkelingen op de voet, wil zelf “on top” 
blijven. Je experimenteert graag, onderzoekt continu naar waar het beter kan. Je houdt niet 
van een score van 80% maar wil de volle 100%, Kortom jij bent onze SR SEO Expert!  

 

Wat bieden wij jou 
• Samen met ons groeien 
• Vrijheid in hoe je met alle SEO Tools die je maar kunt bedenken het verschil maakt en 

de # 1 positie behoudt en # 1 wordt waar we dat nog niet zijn 
• Internationale expansie; we zijn marktleider In Nederland, de volgende stip op de 

horizon is expansie naar het buitenland   
• Onderdeel uitmaken van een enthousiast en ambitieus team waarbinnen successen 

worden gedeeld en we samen ondernemen 
• Wij willen dat ook jij op een toppositie staat: we bieden je alle mogelijkheden om 

voorop te blijven lopen in je vakgebied  
• Een goed arbeidsvoorwaardenpakket 
• Wij geloven dat ieder uniek individu een gewaardeerd onderdeel is van het geheel en 

dat alleen op deze wijze wij tot onze kernwaarden kunnen komen: samen, initiatief 
en perfectie.  

 
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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