
 

 

 

Over ons 

VVV Cadeaukaarten is marktleider 

giftcards in Nederland met duizenden 

webshops en winkels als business 

partners. Wij verkopen via alle relevante 

retailkanalen en onze webshop 

vvvcadeaukaarten.nl. 

 

Vanwege onze sterk groeiende online 

activiteiten zijn wij op zoek naar 

versterking van ons online marketing 

team. 

 
Waar zijn we op dit moment mee bezig? 

Wij zijn al meer dan 45 jaar uitgever van Cadeaukaarten 

en met jaarlijks ruim 4,5 miljoen verkochte giftcards 

marktleider in Nederland. We werken samen met 

partners als Zalando, Bijenkorf, Wehkamp, Rituals en 

Thuisbezorgd.nl. We ontwikkelen ons naar een 

marketing-fintech organisatie, waar jij een actieve rol 

vervult binnen ons (online) marketing team. 

 

Wat ga je doen bij ons? 

Bij VVV Cadeaukaarten ben jij samen met je collega's 

verantwoordelijk voor de online marketing van ons 

portfolio. Jouw doel is het genereren van kwalitatieve 

traffic naar de website, verbeteren van conversies en 

vergroten van de omzet per click. Daarnaast zorg je 

voor de optimalisatie van alle online campagnes.  

 

Meer specifiek zijn je taken: 

 SEO: een aanzienlijk deel van je tijd zal je besteden 

aan organische optimalisatie als het maken van 

keyword-analyses, technische SEO en linkbuilding; 

 Online Advertising: je adviseert over de strategie 

en samen met ons online marketingbureau denk je 

mee over de optimalisatie van diverse campagnes; 

 CRO & usability: je werkt mee aan de vormgeving 

van de website voor de beste customer journey 

experience met tools als Hotjar en Google 

Optimize; 

 In afstemming met het team zelfstandig managen 

van een deel van onze online kanalen zoals 

nieuwsbrieven, social media en e-mail; 

 

 

 

 

 

Wat breng je daarvoor mee? 

 Je beschikt over een succesvol afgeronde HBO 

opleiding en minimaal vijf jaar ervaring als online 

marketeer in een commerciële b2b omgeving; 

 Je werkt data gedreven & resultaatgericht en bent 

analytische sterk en stressbestendig; 

 Je goede communicatieve vaardigheden blijken 

o.a. uit een vlotte pen en creatieve story telling;  

 Je bent een teamspeler die de samenwerking 

zoekt maar ook eigen verantwoordelijkheid neemt; 

 Je werkhouding is open en nieuwsgierig; 

 Je woont in de regio Midden Nederland. 

 

Wat bieden wij jou? 

 Een uitdagende, zelfstandige functie in een hecht 

team bij de marktleider Cadeaukaarten; 

 Veel ruimte om je verder te ontwikkelen; 

 Een marktconform salaris (max. €3.883 bruto p.m.);  

 Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden w.o. 

een 13e maand, 38 verlofdagen en een goede 

pensioenregeling; 

 Werken op een moderne werkplek op SECOYA 

Campus te Utrecht/Papendorp. 

 

Klinkt dit goed? 

Stuur dan uiterlijk 10 augustus je CV mét motivatie naar 

sollicitatie@vvvnederland.nl. 

 

Als je nog vragen hebt, bel dan met Raymond Smits 

van Waesberghe, Marketing Manager: 030-3074146 

Marktleider Cadeaukaarten zoekt een fulltime 

Online Marketeer b2b 

innovatie 
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