
 

FUNCTIEOMSCHRIJVING:  
Junior E-mail Marketeer 

 

 
 
De Rol: 
De Junior E-mail Marketer is verantwoordelijk voor alle e-mail marketing campagnes, marketing journeys en 
marketing automation binnen OGER Holding. B.V.  
Als Junior E-mail Marketeer houd je dagelijks bezig met planning, creatie en analyse van de resultaten van 
gesegmenteerde en gepersonaliseerde dames en heren nieuwsbrieven. 
De Junior E-mail Marketeer ressorteert onder de Marketing Manager van Oger Holding B.V. en is werkzaam 
voor Oger Holding B.V. en overige daarmee gelieerde ondernemingen. Vaste standplaats is OGER Amsterdam/ 
Purmerend waarbij regelmatig bezoek aan de diverse gelieerde ondernemingen op locatie een vast onderdeel 
vormt van de functie. De Junior CRM Marketeer legt over de kwaliteit van de uitvoering van taken 
verantwoording af tijdens functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken. Jaarlijks zullen KPI’s 
worden afgegeven, geëvalueerd en vastgelegd. 
 
Resultaatgebieden 
1. Planning en opstellen van e-mails  
2. Het omni-channel meten van e-mail resultaten  
3. Marketing automation en journey building (Salesforce Marketing Cloud) 
 
Werkzaamheden per resultaatgebied 
 
Planning en opstellen van e-mails 

o De planning en creatie van gesegmenteerde en/of gepersonaliseerde dames en heren-nieuwsbrieven 
voor de volgende formules: OGER, OGER.com, Corneliani, OGER, Atelier Munro X OGER, Brunello 
Cucinelli en OGER Corporate Fashion Statements 

o Het optimaliseren en analyseren van de resultaten, vooral uit het ontwikkelen en verbeteren van e-
mail flows op basis van de profielinformatie per doelgroep. 

o Het opbouwen van klantsegmenten op basis van gedragskenmerken, transacties en profiling in Sales 
o Selecteren en segmenteren klanten voor e-mail campagnes 
o Externe kennis genereren middels sessie/ conferenties, cursussen maar ook externe partijen zoals 

derden retailers en deze weer terugbrengen in de organisatie 
o Deelnemen aan wekelijkse Omnichannel meetings 

 
Het omni-channel meten van e-mail resultaten  

o Ondersteuning in het opstellen en analyseren van de internationale nieuwsbrieven op kern metrics en 
deze ‘learnings’ gebruiken 

o Het opzetten van en meedenken over A/B testen 
 
Marketing automation en journey building 

o Creatief en commercieel meedenken over nieuwe e-mail flow campagnes, templates en optimalisatie 
van huidige e-mails (o.a. automatisering) 

o Het bedenken en uitvoeren van e-mail projecten (bijvoorbeeld: verjaardag e-mails, trouw e-mails, card 
abandonnement emails, wishlist e-mails, re-activatie e-mails) 

o Het verzamelen van klantfeedback en dit toepassen door bijvoorbeeld de lay-out van de e-mails of het 
aanbod in de e-mails aan te passen 

 
U bent beschikbaar andere werkzaamheden te verrichten ten behoeve van de inventarisatie en sales. 
 
Te behalen KPI’s (jaarlijks nader te bepalen en vast te leggen). Deze worden geëvalueerd door uw CCO: 
 
E-mail 

 Opbrengst per e-mail naar online en offline kanalen 
 Conversie ratio 



 

 Open rate (OR): >45% 
 Click rate (CTR): >15% 
 Aantal Unsubscribers  
 Bounce ratio 

 
Bevoegdheden: 
Periodiek rapporteren (incl. financieel) aan CCO; 
Opstellen en naleven Omnichannel, CRM, Klant en Technologische jaarplannen;  
Nastreven geplande CRM jaarbudget;  
Zelfstandig verstrekken relatiegeschenken ten behoeve van klantrelaties tot maximaal € 250,- 
 
Belangrijkste relaties in de functie 
CCO 
Retail Manager  
Store Managers  
Marketing Manager 
Klanten en relaties ‘OGER’ 
 
           Paraaf 


