Vacature Marketing & Communicatie Specialist
Heb jij een passie voor marketing en communicatie? Vind je het leuk om veel verantwoordelijkheid
te nemen èn te krijgen? Dan zoeken wij jou!
Sisow heeft een vacature voor een gemotiveerde en enthousiaste Marketing & Communicatie
Specialist.
De functie
De Marketing & Communicatie Specialist is verantwoordelijk voor alle marketing- en
communicatieactiviteiten binnen Sisow met als doel het werven van nieuwe klanten en resellers en
het profileren van Sisow binnen de e-commerce branche.
Jouw takenpakket als Marketing & Communicatie Specialist:

Online vindbaarheid.

Content Marketing.

Social Media.

Communicatiemiddelen.

Diverse marketing projecten.
Je ontwikkelt en voert het marketing- en communicatieplan uit. Je bent bezig met online
vindbaarheid. Dagelijkst monitoren en bijsturen van online performance (SEO en SEA) behoort tot
je takenpakket. Je bedenkt nieuwe mogelijkheden en acties om online nog meer op te vallen. Als
marketing en communicatiespecialist optimaliseer je de content op onze website, advertenties,
blogartikelen, nieuwsberichten en mailings. Je zorgt voor continu aanwezigheid en engagement op
Social Media. Je zorgt voor het ontwerp en inhoud van alle communicatiemiddelen van nieuwsbrief
tot (online)brochures/flyers. Ook bewaak je de huisstijl op websites van partners en draag je zorg
voor een uniforme uitstraling
Uiteraard volg je de ontwikkelingen op het gebied van e-commerce en (online) marketing op de
voet en zoek je telkens naar mogelijkheden om hier mee aan de slag te gaan.
Wie ben jij?

Je hebt minimaal een afgeronde Hbo-opleiding in Communicatie en/of Marketing;

Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring in marketing/communicatie;

Je hebt ervaring met e-marketing / nieuwsbrieven;

Je hebt ervaring met SEO, SEA en Social media, en je bent op de hoogte van nieuwste
ontwikkelingen op dit gebied;

Je hebt kennis van Adobe Photoshop en Adobe InDesign CC, (Basis)kennis van HTML is een
pré;

Je hebt ervaring met Social media en je bent op de hoogte van nieuwste ontwikkelingen op
dit gebied;

Je hebt goede beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal in woord en geschrift.
Duits is een pré;
Daarnaast heb je een zelfsturende en onderzoekende instelling en je bent analytisch sterk en
klantgericht. Je beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden en je hebt de
kerncompetenties van Sisow in je natuurlijke persoonlijkheid; Klantgerichtheid, Accuratesse en
Integriteit.
Wat bieden wij?

Een vast salaris tussen € 2.000 – € 3.000 per maand, afhankelijk van kennis en ervaring;

25 vakantiedagen;

Reiskostenvergoeding en pensioenregeling

Veel verantwoordelijkheid;

En ook belangrijk: leuke collega’s!

Bedrijfsprofiel
Sisow, gevestigd in Helmond, Sisow, gevestigd in Helmond, is een Collecting Payment Service
Provider en faciliteert online organisaties in betaaloplossingen (zoals iDEAL en creditcard e.d.).
Met inmiddels een substantieel marktaandeel in de Nederlandse webshops en de ambitie om
optimaal in te blijven spelen op de zich snel ontwikkelende markt van online betaalmethoden met
innovatieve oplossingen, wil Sisow het huidige team per direct versterken met een Allround
Marketeer.
Ben jij de Marketing & Communicatie Specialist die wij zoeken? Reageer dan per mail naar
sales@sisow.nl. Voor meer informatie over Sisow: bezoek https://www.sisow.nl/.

