
    
Rotom Europe is een toonaangevende internationale aanbieder van ladingdragers voor de supply 
chain met 17 vestigingen in 10 Europese landen. Onze ambitie is het faciliteren en verbeteren van de 
supply chain van onze klanten door de juiste inzet van ladingdragers en het bieden van duurzame 
services en oplossingen, waaronder verhuur, pooling en packaging recovery. 
 
Dagelijks zijn 500 enthousiaste medewerkers werkzaam, de groepsomzet is meer dan € 125 MLN per 
jaar.  
Onze kernwaarden zijn; kwaliteit, betrouwbaarheid, flexibiliteit en oplossingsgericht denken. 
Om onze groeiambities te realiseren zijn wij voor onze vestiging in Son/ Best op zoek naar een: 
 

Online marketing specialist/Content marketeer 

(fulltime) 
 

Dit is een uitvoerende en veelzijdige functie, waarbij je actief aan de slag gaat als online marketing 

specialist in de breedste zin van het woord. Hierbij denk je mee en geef je advies in de online 

strategie, ben je verantwoordelijk voor het verbeteren van de zichtbaar en vindbaarheid van alle 

online platformen binnen de Rotom groep.  

 

Kortom, een erg veelzijdige en leuke online marketing functie bij een snelgroeiend bedrijf!  

Functieomschrijving:  

 Verbeteren van posities in zoekmachines, met name door middel van linkbuilding, het 

bijdragen aan goede content en het aandragen van aanbevelingen en technische 

verbeteringen 

 Analyseren van zoekgedrag van doelgroepen en maken van zoekwoordrapportages door 

middel van het gebruik van zoekwoordplanner Google Ads en aanverwante tools zoals 

Google Analytics. 

 Schrijven van kwalitatieve content gebaseerd op zoekwoordenanalyses en rapportages (ook 

wel SEO-copywriting) 

 Inrichten, beheren en optimaliseren van Google Ads campagnes 

 Analyseren en optimaliseren van de usability (gebruiksvriendelijkheid) van onze websites 

 Volgen van trends en ontwikkelingen binnen het continu veranderende SEO- en online 

marketing-vakgebied en eventuele kansen direct vertalen naar operationeel beleid 

 Het proactief delen van kennis en ervaringen met collega’s en verzorgen van interne en 

externe presentaties met betrekking tot het vakgebied 

Wat vragen wij van jou? 

 Minimaal afgeronde MBO opleiding aangevuld met minstens 2 jaar online content marketing 

ervaring 

 Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 

 Engels in woord en geschrift (Frans e/o Duits is een pre)  

 Ervaring met Magento en Lightspeed is gewenst  

 Je bent een echte regelaar en kunt snel schakelen 

 Je kunt goed zelfstandig en accuraat werken   

 Je bent flexibel en stressbestendig 



    
Wat bieden wij jou? 

 Een informeel team met korte lijnen 

 Goede arbeidsvoorwaarden  

 Goede pensioenregeling 

 
Wil jij werken in een gazelle bedrijf met internationale groeiambities? Stuur dan jouw motivatiebrief 
en CV naar Eline van der Linden per email eline.vanderlinden@rotom.nl.  
 
Meer info over Rotom Nederland B.V., zie www.rotom.nl. 
 

http://www.rotom.nl/

