Fulltime Digital Marketeer
Jij bent, als onze nieuwe Digital Marketeer, een proactieve marketeer met vernieuwende ideeën. In
deze functie denk je mee met de E-commerce Manager Europa over concepten, werkt campagnes uit
en houdt die campagnes draaiende terwijl je jouw collega’s constant op de hoogte houdt van de
resultaten. Daarnaast kun je begrijpelijk aan onze Europese collega’s uitleggen waarom onze
campagnes zo goed werken en hoe zij dit ook kunnen opzetten en managen.
Wat ga je doen?
Je bent de Digital Marketing-steunpilaar van Rotom E-commerce in Europa. Je haakt aan bij (bijna)
alle projecten en bedenkt campagnes die aanslaan bij uiteenlopende doelgroepen in Europa voor
onze vestigingen in Europa en hun websites en webshops. Je zet de campagnes vervolgens zelf uit
voor de Nederlandse markt en bespreekt de data met onze Webanalist en E-commerce Manager.
Wanneer succesvol in Nederland ga je proactief in overleg met de Europese collega’s om hen met
dezelfde campagnes aan de slag te laten gaan voor hun markt. Of het nu gaat om social campagnes
op Facebook, Instagram, LinkedIn of Google Ads: ze hebben geen geheimen meer voor je en je kunt
moeiteloos navigeren in de digitale jungle. Je moet ook wel, want op drukke dagen kun je zomaar
met 5 campagnes tegelijk bezig zijn en support bieden aan collega’s in Europa.
Binnen Rotom Europe ga je de performance verbeteren door:
 De ‘ins en outs’ van jouw werk simpel uit te leggen aan collega’s;
 Europese strategie vertalen naar online tools om gaps te vinden die Rotom kan benutten;
 Plannen bedenken en presenteren waardoor we doelgericht de marketing kunnen verbeteren;
 Ons te verrassen met jouw kennis van nieuwe kanalen.
Wie ben jij?
Een ervaren kracht. Je hebt het allemaal al gezien, hebt alle fouten al gemaakt en je loopt al een
tijdje rond in de internet marketing. Je kunt snel je rol claimen, denkt graag conceptueel mee en kunt
onze collega’s moeiteloos (en zodat ze het allemaal begrijpen) adviseren over strategieën en taken.
Jij weet namelijk dat digital marketing niet het sluitstuk van het proces is: jouw werk heeft bij iedere
stap waarde.
Wat we verder graag op jouw cv zien?
 Een afgeronde HBO opleiding;
 3 á 6 jaar ervaring in digital marketing met een mooie trackrecord;
 SEO, SEA, social media, Google Analytics en emailmarketing hebben geen geheimen voor jou;
 Sterke communicatieve vaardigheden (in Nederlands en Engels);
 Ervaring met Google Data Studio, Google Analytics, Search console en Office basiskennis;
 In het bezit van Google Display-, Search- en YouTube-certificaten.
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 € 200 MLN per
jaar.
Onze kernwaarden zijn: kwaliteit, betrouwbaarheid, flexibiliteit en oplossingsgericht denken.
We zijn een grote Europese organisatie en toch hebben we een compacte organisatie waar iedereen
zijn input levert. We zijn nuchter, bieden je de mogelijkheid om écht te groeien en verwachten dat je
bij Rotom komt om écht aan jouw carrière te werken.
Wat bieden wij?
 Een salaris passend bij de functie en afgestemd op de kennis en kunde die jij meebrengt;
 Een telefoon en laptop van de zaak;
 Veel ruimte voor eigen inbreng en mogelijkheden tot zelfontwikkeling;
 Een functie binnen een jong en informeel team in een sterk groeiende internationale organisatie;
 Een platte organisatie waarin een idee van vandaag morgen uitgevoerd kan worden;
 Een oplossingsgerichte organisatie met een no-nonsense, laagdrempelige bedrijfscultuur.
Beschik jij over het juiste profiel en zie jij het als de ultieme uitdaging om deze nieuwe functie verder
vorm te geven? Stuur dan jouw CV eventueel aangevuld met motivatie naar Eline van der Linden per
email hrm@rotom.eu. Of neem voor meer informatie contact op via telefoonnummer 0499 491012.

