
   
 
Gezocht: Webanalist  
 
Rotom is groeiende! Zie jij het als de ultieme uitdaging om samen met een ambitieus, jong en klein 
team te bouwen aan de beste en snelst groeiende webshop van Europa binnen de logistieke sector?  
 
Als webanalist word je de spil binnen het e-commerceteam. Je houdt je bezig met het inzichtelijk 
maken van data en schetst een duidelijk beeld van het gedrag van zowel de klant als de markt. Data 
kent geen geheimen voor jou. Jij richt je op alle tools van Google zoals analytics, optimize, Tag 
Manager en Search Console. Oftewel, een echte Google specialist!  
 
Verder bestaat jouw takenpakket uit: 
- Je analyseert de verschillende digitale platformen en voorziet het team van inzichten; 
- Je analyseert de (gepersonaliseerde) (digitale) customer journeys, brengt obstakels in kaart en 

stelt verbeterplannen op;  
- End-to-end meten en analyseren van (e-)campagnes, automation flows en customer journeys en 

het opstellen van aanbevelingen; 
- Inzetten van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeken en tests; 
- Je analyseert de klantfeedback en brengt de wensen en knelpunten in kaart. 

 
Dit ben jij: 
- Je beschikt over HBO / WO werk- en denkniveau; 
- Jij bent dé specialist binnen Rotom op het gebied van Google analytics, optimize, Tag Manager en 

Search Console; 

- Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring met het maken van data-analyses; 

- Je werkt gestructureerd en secuur; 

- Je hebt een uitstekende beheersing van Nederlands en Engels in woord en geschrift. 
 

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. 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 internationale fulltime functie binnen een jong en informeel team met standplaats Best; 
- Een platte organisatie waarin een idee van vandaag morgen uitgevoerd kan worden; 
- Veel ruimte voor eigen inbreng en mogelijkheden tot zelfontwikkeling; 
- Een oplossingsgerichte organisatie met een no-nonsense, laagdrempelige bedrijfscultuur. 
 
Kom jij ons team versterken? Stuur dan jouw korte motivatie en CV naar Eline van der Linden per 
email hrm@rotom.eu. Of neem voor meer informatie contact op via telefoonnummer 0499 491012. 
 
  




