
   
 
 

Gezocht: Fulltime online marketing specialist 
 
Rotom is groeiende! Zie jij het als de ultieme uitdaging om samen met een nieuw team in Best te 
bouwen aan de beste en snelst groeiende webshop van Europa? Lees dan snel verder! 
 
In deze rol ben jij verantwoordelijk voor het opzetten en optimaliseren van online marketing 
campagnes op het gebied van SEA (Google Ads), on-site SEO, Social media (Facebook, Instagram, 
LinkedIn), video marketing op YouTube en deze met behulp van onder andere Google Analytics & 
onze business analist analyseren en optimaliseren. Met als ultiem doel conversieoptimalisatie voor 
onze webshops in Europa. 
 
Verder bestaan jouw taken uit: 

- Opzetten en optimaliseren van SEA campagnes in Europa in samenwerking met lokale e-
commerce medewerkers; 

- On-site SEO optimalisaties voor onze webshops in Europa; 
- Opzet alle social media campagnes op alle relevante social kanalen (top of funnel + 

retargeting)  
- Herkennen opportuniteiten nieuwe kanalen en initiëren van campagnes via bv. affiliates en 

influencers; 
- Werven en onderhouden van externe sales platformen of communities waar onze klanten 

zich bevinden; 
- Samenwerken met content en productmarketeers in de landen waar we met onze webshops 

actief zijn om samen het beste in elkaar en de shops naar boven te halen in Europa; 
- Rapporteren aan e-commerce manager Webshop Team Europa. 

 
Wat vragen wij van jou? 

- Je beschikt over een HBO diploma richting marketing 
- Kennis van alle marketing-kanalen is niet vereist, wel de ambitie om een steengoede online 

marketeer te worden 
- Je hebt goede kennis van Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift en bent 

communicatief vaardig 
- Je bent bereid om onze vestigingen in Europa te bezoeken om kennis te delen 
- Je kunt zowel zelfstandig als ook in teamverband goed presteren 
- Je bent creatief met taal en analytisch sterk 

 
Wie zijn wij? 
Rotom Europe is een toonaangevende internationale aanbieder van ladingdragers voor de supply 
chain actief in 10 Europese landen met de hoofdvestiging in Son. 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.  
 



   
 
 
 
Wat bieden wij? 

- Een salaris afgestemd op de kennis en kunde die jij meebrengt 
- Een telefoon en laptop van de zaak 
- Veel verantwoordelijkheid vanaf dag 1 
- Een functie binnen een informeel team in een sterk groeiende internationale organisatie 
- Een platte organisatie waarin een idee van vandaag morgen uitgevoerd wordt 
- Veel ruimte voor eigen inbreng en mogelijkheden tot zelfontwikkeling 
- Een oplossingsgerichte organisatie met een no-nonsense, laagdrempelige bedrijfscultuur 

 
Wil jij werken in een gazelle bedrijf met internationale groeiambities? Stuur dan jouw korte motivatie 
en CV naar Eline van der Linden per email eline.vanderlinden@rotom.nl. Of neem voor meer 
informatie contact op via telefoonnummer 0499 491012. 
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