
Implementeer jij online marketing bij AWVN?  
 

Werkgeversvereniging AWVN gelooft in vooruitgang door vernieuwend werkgeven en 

adviseert werkgevers bij de ontwikkeling van de organisatie, hun medewerkers en 

arbeidsvoorwaarden. Constructieve arbeidsverhoudingen zijn daarbij cruciaal.  

AWVN is de grootste werkgeversvereniging van Nederland: ruim 750 individuele 

ondernemingen en bedrijfstakken zijn bij AWVN aangesloten. Samen werken bij die 

organisaties meer dan vijf miljoen medewerkers.  

 

 

Wij zijn voor uitbreiding van ons team op zoek naar een:  

 

Online marketeer 
 

De uitdaging 

Als online marketeer help je AWVN een stap te zetten op het gebied van online marketing in 

de breedste zin van het woord; je maakt een doorvertaling van (commerciële) 

businessdoelstellingen naar een online marketingstrategie en de invulling daarvan. Je neemt 

het initiatief om de effectiviteit van de website te vergroten, en bedenkt, bouwt en beheert 

digitale marketingcampagnes die leiden tot betere conversie en meer leads voor onze 

adviseurs. Je werkt daarbij (intensief) samen met alle collega’s op de afdeling. 

Onze website is gebouwd in WordPress en wij implementeren voor de digitale 

marketingcampagnes momenteel Hubspot.  

Binnen AWVN staat online marketing nog in de kinderschoenen, aan jou de taak om dit te 

professionaliseren en kennis en ervaringen over te brengen aan andere collega’s. Hiermee 

draag je bij aan de ontwikkeling van onze commerciële processen en manier van werken.   

Je draagt bij aan de kwaliteit van onze commerciële data, houdt rekening met wet- en 

regelgeving op het gebied van privacy en vindt het leuk om (nieuwe) manieren van werken te 

implementeren. 

 

Voor deze uitdagende rol zoeken wij iemand die voldoet aan het volgende profiel 

 

• je kunt strategische businessplannen doorvertalen naar een online 

marketingstrategie; 

• je hebt een afgeronde hbo-opleiding in de richting van bijvoorbeeld marketing & 

communicatie; 

• je hebt minimaal drie jaar relevante werkervaring; 

• je hebt uitgebreide kennis van SEO, SEA, en e-mailmarketing; 

• je hebt bij voorkeur ervaring met Hubspot en Wordpress; 

• je bent stressbestendig en je hebt oog voor detail; 

• je hebt een klant- en resultaatgerichte instelling; 

• je legt makkelijk contact en vindt het leuk om collega’s ‘mee te nemen’ in de 
mogelijkheden van online marketing;  



• je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands (en 

Engels). 

 

 

Algemene info  

De rol is op basis van 4 dagen/32 uur per week, standplaats is Den Haag. Flex- en deels 

thuiswerken zijn gebruikelijk in onze organisatie. We bieden een passend 

arbeidsvoorwaardenpakket met mooie opleidings- en ontwikkelmogelijkheden.  

 

 

Interesse?   

Je motivatie en CV kun je uploaden via de website van AWVN. We zijn benieuwd naar jouw 

motivatie voor de rol en voor AWVN. Na een schriftelijke selectie volgt een eerste 

oriënterend gesprek en een aantal vervolggesprekken. Wil je eerst meer informatie, dan kun 

je contact opnemen met Robin Boonk via 06-45660777, boonk@awvn.nl of Selma Oskam, 

HR-adviseur, via 06-23615234, s.oskam@awvn.nl.  
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