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

 

Digital Marketeer 

Voor ons zusterbedrijf Webversneller zijn wij op zoek naar een zelfstandige creatieve digital 
marketeer.  

I-Beheer is een innovatieve en dynamische onderneming met vestigingen in Coevorden en Emmen. 
Met een team van enthousiaste en ervaren medewerkers wordt de kantoorautomatisering van 
bedrijven door heel Nederland gefaciliteerd. De dienstverlening van i-Beheer is onderverdeeld in een 
aantal onderdelen; kantoorautomatisering, datacenter diensten, telecom diensten, 
webdesign/hosting en internet diensten. 

Al onze online-, data- en conversie expertise hebben we gebundeld in Webversneller, wat onderdeel 
is van i-Beheer BV. Met de optimale mix tussen conversie analyse, SEO / SEA en content marketing 
maakt Webversneller van iedere e-commerce ambitie een realiteit. 

Wat ga je doen? 

 Opzetten en onderhouden van een volledige (social media) marketingcampagne; 
 Opzetten en optimaliseren van SEO en SEA campagnes; 
 Opstellen rapportages en communiceert over de voortgang en doet voorstellen ter 

verbetering; 
 Optimaliseren van websites en webshops. 

Wat vragen wij? 

 MBO+/HBO werk- en denkniveau met 3 jaar ervaring als online/digital marketeer;  
 Aantoonbare ervaring met Google Ads, Analytics, Search Console;  
 Ervaring met social media; 
 Ervaring met Word Press; 
 Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 

 
De lat binnen de ICT branche waarin wij ons bewegen ligt hoog, en zo ook bij ons. Wij vragen van jou 
een flinke dosis flexibiliteit, positiviteit, doorzettingsvermogen en resultaatgerichtheid. De klant staat 
op één en je ziet het als een enorme uitdaging om jouw klant(en) elke dag weer zo goed mogelijk te 
bedienen. Je bent dienstverlenend, proactief en hulpvaardig, ook naar je eigen collega’s. 

Wat bieden wij? 
 

 Goed salaris, afhankelijk van je werkervaring; 
 Tijdelijk/parttime contract (24 uur), met de intentie dit om te zetten in een vast contract; 
 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden met o.a. een laptop en telefoon; 
 Uitstekende pensioenregeling; 
 Bedrijfsfitness en vrijdagmiddagborrel  

 
Je komt te werken in een dynamische, daadkrachtige ‘no-nonsense’ organisatie, waar je persoonlijke 
inbreng gezien en gewaardeerd wordt. We vinden het belangrijk dat jij je gaat en blijft ontwikkelen 
en bieden je daar ook de handvatten voor. 

Overige informatie: 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Guido Conen (Operationeel manager), 

g.conen@i-beheer.nl  

Tel: 0524522252 


