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Plein.nl groeit waardoor het huidige team wel wat hulp 
kan gebruiken. Plein.nl is de grootste online winkel op 
het gebied van verzorgingsproducten voor jezelf, je 
gezin, je huisdier en het huishouden. We zijn een sterk 
groeiend en gezond bedrijf. Binnen Plein hebben we 
een informele bedrijfs cultuur met korte lijnen. 
Er heerst een echte ondernemerssfeer, waardoor je de 
mogelijkheid hebt veel dingen uit te proberen en eigen 
te maken. Het kantoor bevindt zich naast het trein
station in Maarssen. 

FUNCTIE

Jij bent iemand die vanuit de behoefte van de klant 
werkt, beslissingen maakt op basis van data en snel 
wegwijs is in het gebruik van nieuwe tools & software. 
Je maakt onderdeel uit van het marketingteam en 
rapporteert aan de online marketeer. 

Samen met de online marketeer houd je je bezig 
met content creatie voor onze social kanalen, het 
aansturen van bureaus en influencers. 
Je gaat leren hoe je bezoekers via de betaalde kanalen 
als adwords en affiliate partijen naar de site kunt te 
halen. Naast werken met de betaalde kanalen zul je 
ook aan de slag gaan met website optimalisatie voor 
de zoekmachines (SEO). Wanneer een bezoeker op 
de site is wil je deze natuurlijk ook laten bestellen, dit 
verbeteren we continu met verschillende software 
platformen zoals Datatrics en Google Tag manager. 
De conversie manager zal je wegwijs maken in het  
werken met deze tools, hoe we a/b testen inzetten 
en het evalueren van de resultaten met onder andere 
Google Analytics. 
Daarnaast leer je van de CRM marketeer meer over 
onze klanten en hoe we deze zo vaak mogelijk terug 
kunnen laten komen om te bestellen op Plein.

Gedurende 2 jaar zullen we je opleiden tot een all
round online marketeer waarmee je binnen Plein door 
kunt groeien naar een rol als (jr) online marketeer, 
social media marketeer, content marketeer of email 
marketeer.

WIE BEN JIJ? 

     Je hebt HBO/WO werk en denkniveau en startend 
op de arbeidsmarkt 
     Je hebt affiniteit met Ecommerce 
     Je beheerst de Nederlandse taal goed in woord en 
geschrift 
     Je bent communicatief sterk, leergierig en een 
teamplayer 
     Je kan zelfstandig projecten opzetten en bedenken 
om bedrijfsdoelen te behalen 
     Je beschikt over de basiskennis van Google Analytics

 
JE KRIJGT ER OOK WAT VOOR TERUG! 

   Laptop van de zaak 
   Marktconform salaris 
   Reiskostenvergoeding 
   Thuiswerk mogelijkheid
   Mogelijkheid tot het volgen van relevante opleidingen 
   Elke dag verse lunch van Bianca 
   Al onze producten met personeelskorting 
   Fijne collega’s en een leuk team waar je veel kan leren

Thuis in
verzorging


