
 
 
SEO/SEA Specialist - fulltime 
 
Passende kernwaarden van Suitable zijn: Betrokken, Innovatief en Krachtig. We staan er goed 
voor en zien nog meer kansen om door te groeien. De successen van Suitable zijn 
veelbelovend. Wil jij mee bouwen aan het mooiste herenmodebedrijf van Nederland? Wil jij op 
basis van eigen verantwoordelijkheid en vrijheid uitdagingen aanpakken en verder bouwen 
aan ons succes? Op zoek naar een werkplek waar jij jezelf kan zijn in een professionele én 
informele omgeving? Ter uitbreiding van ons team in Rosmalen zijn wij op zoek naar een 
SEO/SEA Specialist. 

Wil je werken bij de grootste online retailer in herenmode? Heb je een passie voor online 
marketing en communicatie? Ben je een makkelijke schrijver en wil je je tot in detail 
verdiepen in de herenmode met als doel klanten te koppelen aan Suitable? Dan ben jij wellicht 
onze nieuwe collega. 
 
Voor Suitable.nl, .be en .de ben je verantwoordelijk voor het creëren en optimaliseren van de 
complete online content. Vanuit je passie voor herenmode zorg je ervoor dat we online 
gemakkelijk en snel vindbaar zijn. Door inzet van de juiste content en analyse van online 
zoekgedrag van de potentiele klanten weet jij antwoord te geven op de vragen die er leven bij 
onze bezoekers en zorg jij ervoor dat de on- en offline sale een boost krijgt! 
 
Je stemt commerciële content af op vindbaarheid en zichtbaarheid (SEO). Je bent vaardig met 
Google Analytics en in staat om op basis van analyses de juiste aanpassingen aan te brengen. 
Om de juiste content te schrijven verdiep je je tot in detail in de artikelen en artikelgroepen 
die wij aanbieden om zo te achterhalen wat klanten willen, welke zoektermen ze gebruiken en 
dienen te weten over de kleding. Je bent dagelijks bezig met het bijhouden van 
zoekwoordprestaties, het signaleren van kansen en het tweaken van SERP's om zo een zo hoog 
mogelijke CTR te bereiken. Dankzij jouw klantgerichte schrijfstijl, taalgevoel, commerciële 
drive en kritische blik weet je telkens weer de optimale klantbeleving te maken.  
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van de SEA strategie: Google 
Ads & Bing Ads. Je analyseert het online zoekgedrag van onze (potentiele) klanten en stelt een 
bijpassende SEA-strategie op, waaruit campagnes voortkomen die je monitort, analyseert en 
optimaliseert zodat ze maximaal presteren. Je kent daarom alle ins en outs van Google Ads en 
Bing Ads, het is daarnaast een pré als je ook ervaring GTM, en Channable hebt. 

Het schrijven van pakkende advertentieteksten en optimaliseren van relevante zoekwoorden 
is jou niet vreemd. Tevens analyseer je de behoeften, uitdagingen en mogelijkheden vanuit de 
klant en vertaalt deze in oplossingen waarmee je de resultaten van de verschillende sites naar 
een hoger niveau tilt. Je verrast de klant door in te spelen op zijn/haar behoeften. 

 
Verantwoordelijkheden: 
• Onderhouden commerciële SEO/SEA content van de complete Suitable collectie 
• Zoekwoord posities bij diverse zoekmachines 
• De totale organische traffic van alle webshops 
• Kant- en procesoptimalisatie. Online kansen zien, proactief verbeteringen signaleren en 

gezamenlijk implementeren. Van non-buyers creëer je loyale buyers. 
• Analyseert data en trekt daar commerciële conclusies uit. Signaleert nieuwe kansen en 

mogelijkheden en past dat toe in de praktijk. 
• Up- & cross selling 
• Opzetten en uitvoeren SEA strategie 
• Algemene ondersteuning bieden op gebied van online marketing 
• Assisteren van klantenservice/e-commerce afdeling in de ultieme klantbeleving 
 

https://www.werkenbijsuitable.nl/


 
 
Suitable schudt graag jouw hand als je: 
• Passie voor herenmode en retail hebt (is een pré) 
• Een HBO opleiding in een relevante richting hebt afgerond 
• Minimaal 2 jaar e-commerce ervaring hebt  
• Belangrijke SEO-tools en add-ons zoals Ahrefs, Search Console en Screaming Frog 

beheerst en SEO gericht kunt schrijven 
• Belangrijke SEA-tools (Google Ads en Bing Ads) beheerst 
• Je de Nederlandse en Engelse taal perfect beheerst, zowel mondeling als schriftelijk en 

communicatief vaardig bent. Voor het beheren van de Duitse site is het een pré als je de 
Duitse taal beheerst 

• Commercieel ingesteld bent en resultaatgericht werkt 
• Je sterk analytisch inzicht en gevoel voor marktsensitiviteit hebt 
• Betrokken, Innovatief en Krachtig, oftewel een BIKkel, bent 
 
Suitable biedt jou: 
• een jonge en dynamische organisatie 
• een professioneel en gezellig team 
• resultaatgerichte spirit in een informele sfeer 
• eigen verantwoordelijkheden en ruimte om jezelf te ontwikkelen 
 
Ben je geïnteresseerd om het Suitable team vanuit kantoor te komen versterken? Mail je CV 
met foto en motivatie naar babette@suitable.nl, o.v.v. Vacature SEO/SEA Specialist t.a.v. 
Babette van Dun. Wellicht schudden wij elkaar binnenkort de hand! 
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