
GEZOCHT: ONLINE MARKETING TALENT (M/V)!  
Standplaats: Barendrecht 
Opleidingsniveau: MBO   
Dienstverband: Fulltime  
 
 
ONLINE MARKETING BIJ INHUIS PLAZA  
Als Online Marketing Talent werk je bij INHUIS Plaza op het hoofdkantoor in Barendrecht. Je komt 
terecht in een klein en betrokken team dat nauw met elkaar samenwerkt. Ben jij die creatieve 
duizendpoot die op zoek is naar een nieuwe uitdaging? INHUIS Plaza heeft een webshop en drie 
showrooms. Veel van onze klanten vinden ons via zoekmachines en wij zijn daarnaast ook actief 
met emailmarketing en social media. We zijn dagelijks bezig onze website te optimaliseren en te 
professionaliseren. Uiteindelijk draaien al deze activiteiten natuurlijk om optimale conversie! 
Schrik jij daar niet van? Ons team zoekt enthousiasme, creativiteit en toewijding, maar daar krijg 
je een ontzettend leuke werkplek voor terug! 
 
WAT GA JE DOEN? 
Je wordt verantwoordelijk voor alle online marketing activiteiten en bent daarbij een onderdeel 
van het marketing team. Jouw werkzaamheden bestaan uit:  

- SEO: campagnes opzetten, linkbuilding, content marketing en de analyse hiervan 
- SEA & affiliate marketing: banner campagnes opzetten, Google Adwords campagnes 

opzetten, Google Shopping campagnes opzetten, campagnes analyseren  
- Email marketing campagnes opzetten en analyseren 
- Social media content en campagnes opzetten en analyseren 
- Website up-to-date houden 

 
Daarnaast word jij het aanspreekpunt voor externe partners en kun je creatief meedenken met 
alle marketingactiviteiten van INHUIS Plaza. Zo kunnen we samen zorgdragen voor de juiste 
koppeling tussen onze online en offline activiteiten.  
Er ligt een strategisch plan dat je kunt gebruiken voor alle input die je nodig hebt. Ook hebben we 
een agenda met onze actieperiodes, beurzen en andere activiteiten. Jij gaat ons helpen om dit 
allemaal gestroomlijnd te gebruiken en de resultaten hiervan te meten. Met jouw analyses gaan 
we vervolgens de puntjes op de ‘i’ zetten en dat ga jij natuurlijk terugzien in je maandelijkse 
rapportages.  
 
OVER INHUIS PLAZA  
INHUIS Plaza is specialist in raamdecoratie en zonwering op maat. Wij hebben een online 
webwinkel www.inhuisplaza.nl, en drie showrooms: in Barendrecht, Naarden en Aartselaar 
(België). Ons team bestaat uit een leuke mix van jonge creatieve mensen en ervaren 
medewerkers. We weten ontwikkelingen op de voet te volgen en samen te voegen met 
branchekennis. We werken hard, maar we vinden het ook belangrijk om plezier te hebben! Ons 
hoofdkantoor is gevestigd in Barendrecht, dit is ook de locatie voor deze functie. 
  
WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?  

• Je hebt een (afgeronde) opleiding tot Online Marketing Talent of iets vergelijkbaars  
• Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring waar je ons enthousiast mee kunt maken   
• Je weet ons elke dag weer iets nieuws te vertellen over online marketing  
• Je hebt een creatieve mindset en gaat voor kwaliteit 
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift  
• Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel, en geen 9-tot-5-mentaliteit 
• Je kunt werken met Wordpress of andere vergelijkbare programma’s  

http://www.inhuisplaza.nl/


• Ervaring met programma’s als Adobe Photoshop, Illustrator en InDesign is een pre 
• Affiniteit met de woonbranche zou leuk zijn, daar ga je elke dag mee werken!  
 

Wat bieden wij:  
Een fijne werkomgeving in een dynamisch bedrijf, waarin we dagelijks bezig zijn onszelf en onze 
producten te verbeteren en vernieuwen. We zijn flexibel en collegiaal. We bieden je een 
marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast bieden wij jou de 
ruimte om door te groeien binnen onze organisatie.  
 
Solliciteren? 
Stuur je CV, je motivatie om bij INHUIS Plaza te willen werken én een leuk voorbeeld van eerder 
werk t.a.v. Benny Meeusen, E-mail: info@inhuisplaza.nl of bel voor vragen naar 0180-555 900.  
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  

mailto:info@inhuisplaza.nl

