
 
 
 
 
 
Online Marketing Specialist  
Fulltime (39 uur per week)  

Gezocht 
Wil jij graag werken in een team dat samenwerkt met de meest bekende merken op het gebied van 
sport en schoenen, zoals Nike, adidas, Ecco en Gabor? Voor ons marketingteam zijn wij op zoek naar 
iemand die specialist is of wil worden op het gebied van alle digitale marketing mogelijkheden.                  
De Online Marketing Specialist is een nieuwe functie binnen ons marketing team. 

Wat doet een Online Marketing Specialist?  
Jij bent verantwoordelijk voor de digitale aspecten van alle marketingcampagnes. Zo zorg jij er in 
samenwerking met leveranciers en ondernemers voor dat de digital customer journey van de 
consument perfect wordt ingevuld. Jij bent de belangrijke schakel tussen het marketing- en digital 
team binnen onze organisatie. Jouw werkzaamheden zijn oa.:  

 E-mail marketing campagnes bedenken en uitvoeren 
 Campagneplanning voor onze webshops 
 Optimaliseren en inrichten campagnepagina’s online 
 Digital signage (SPORT 2000 TV) 
 Stimuleren van digitale mogelijkheden voor lokale ondernemers 
 Nauwe samenwerking met de social mediamanager en ons Digital Service team m.b.t. 

planning, content en resultaat van onze digitale kanalen 
 Opstellen en ontwikkelen van analyse rapportages  
 Meedenken over nieuwe digitale marketing mogelijkheden zoals loyalty, geo-targetting, etc. 

 
Over jou  

 jij hebt een relevante, marketing gerelateerde, opleiding op hbo-niveau afgerond 
 jij hebt up-to-date online marketingkennis, een proactieve houding en bent resultaat gericht 
 jij hebt een passie voor het ontdekken van nieuwe commerciële digitale mogelijkheden   
 jij bent creatief, een doorzetter en neemt initiatieven  

Over ons  
Wij zijn ANWR-GARANT Nederland, een innovatieve Retail Service Organisatie voor zelfstandige 
ondernemers. In Nederland vertegenwoordigen we meer dan 450 ondernemers, waarvan 275 in de 
schoenen- en 175 binnen de sportbranche (o.a. SPORT 2000). Wij stimuleren een succesvolle 
samenwerking tussen leveranciers en retailers op alle gebieden. Als commercieel partner bieden wij 
betalingsgarantie en -gemak en ondersteunen wij op het gebied van digitale services, financiën, 
marketing en inkoop.  

Werkomgeving  
Je komt te werken in het enthousiaste marketing team op ons hoofdkantoor in Nieuwegein (CAST).  
  
Solliciteren  
Heb jij interesse in deze dynamische baan met veel verschillende taken en verantwoordelijkheden en 
houd je ervan om ondernemend te werk te gaan? Dan nodigen wij je uit om te solliciteren. Stuur je cv 
met foto en sterke motivatie naar vacature@anwr-garant.nl. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld! 

 


