Ben je een online talent dat met veel creativiteit resultaten weet te behalen? Google en social media hebben
geen geheimen voor je? Dan zijn wij mogelijk op zoek naar jou voor onderstaande functie

online marketeer
Doel van jouw werkzaamheden is o.a. het vergroten van de online vindbaarheid van Juresta en daardoor het
genereren van leads voor new business. Daarnaast ontwikkelen wij onze online initiatieven door waar je
nauw bij betrokken bent.

Over de werkzaamheden
Het takenpakket is zeer divers en kent meerdere online taken gericht op zowel vergroten van onze
vindbaarheid als generen van online leads voor new business. Denk hierbij aan:
• adviseren over en beheren van online campagnes;
• opzetten van social media accounts;
• meedenken over de doorontwikkeling van onze online initiatieven;
• bestaande klanten uitleg en toegang geven tot mijnjuresta.nl;
• webcare.

Over de functie
Voor het goed kunnen uitvoeren van deze functie vragen wij het volgende:
• minimaal HBO werk- en denkniveau;
• goede communicatieve vaardigheden voor het schrijven van (online) teksten en social mediaposts;
• ervaring met SEO/SEA, Google Analytics en data-gedreven online marketing
• gemotiveerde en enthousiaste werkhouding;
• resultaatgerichte instelling.
De startdatum en het aantal uren zijn in overleg te bepalen.

Over werken bij Juresta
Werken bij Juresta doen we samen. We leren je graag nieuwe dingen tijdens je werkzaamheden. Je past
goed bij Juresta wanneer je je thuis voelt bij een functie met verantwoordelijkheidsgevoel en je beschikt
over een gemotiveerde werkhouding. Bij Juresta werken we op kantoor waar we dagelijks samen even
koffiedrinken en lunchen. We bieden je een marktconform salaris, mede afhankelijk van je ervaring.

Informatie en sollicitatie
Interesse in deze functie? Solliciteren kan per e-mail via p&o@juresta.nl t.a.v. Isabelle Kornmann. Graag
ontvangen wij je sollicitatie voorzien van motivatie en CV.
Vragen over deze functie? Neem dan contact op met Isabelle Kornmann (managing director) via
055 538 3011. Lees meer over Juresta op www.juresta.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

