E-mailmarketing- en systeemheld voor 24-36 uur per week
Als Virtual Assistant met een groot talent voor de technische kant van het vak ben jij
onze e-mailmarketingspecialist en funnelheld. De kreten automations, opt-ins, clickthrough, leads en segmenten zijn voor jou gesneden koek. Online marketing is jou
met de paplepel ingegoten. Jij bent er klaar voor om de mouwen op te stropen en
jouw kennis te laten zien. Je gaat voor een optimale inzet van content voor onze
klanten door de beste funnels uit te denken en te optimaliseren. Maar dat is niet
alles. Je bent verantwoordelijk voor het beheer van de online programma’s en
webshops van onze klanten. Maar ook voor het klaarzetten en inregelen van een
webinar draai jij je hand niet om.
Je houdt van hard werken. Als daar maar genoeg ontspanning tegenover staat. Je
trekt je graag terug om denkwerk te doen en bent trots op het resultaat dat je
daarmee behaalt. Je leeft enorm met de klant mee. Als de klant weer een webinar
heeft gegeven, ben jij de eerste die checkt hoe het is gegaan en hoe succesvol het is
geweest.
Wat doet Virtual Heroes?
Wij worden blij van tevreden klanten. We zetten net dat ene stapje extra om onze
klanten verder te helpen en te ontzorgen. Onze klanten zijn online ondernemers die
verder willen groeien en daarbij ondersteuning nodig hebben. Een buddy. We richten
hun e-mailmarketing in, houden websites bij, schrijven content voor blogs en social
media en richten webinarsystemen in. Maar we zorgen er ook voor dat online
leeromgevingen staan als een huis en nieuwsbrieven met regelmaat verzonden
worden. En dat hetgeen de wereld ingeslingerd wordt, er strak en eenduidig uitziet.
Dat kan natuurlijk alleen maar met de juiste mensen in ons team.
Jouw rol binnen Virtual Heroes
We werken dagelijks aan de online zichtbaarheid van onze klanten. Daarbij worden
e-mailmarketing, webinars en online omgevingen steeds belangrijker. Daarom
zoeken we iemand die zich vastbijt in die materie en pas loslaat als er een mooie
oplossing gevonden is.
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Maar vergeet je hands-on mentaliteit niet. Drie webinars komende week? Geen
enkel punt, jij regelt dat die vlekkeloos verlopen.
Als Virtual Hero start je de dag bijvoorbeeld met het uitdenken van een funnel voor
een grote klant. Je kunt je hersenen maar beter meteen aan het werk zetten. Nadat
je je daarin vastgebeten hebt, zet je een webinar klaar voor een klant en zorgt ervoor
dat de e-mailopvolging helemaal klopt. Je checkt dit nauwkeurig omdat je weet dat
als je dit op de automatische piloot doet er makkelijk een foutje insluipt met grote
consequenties. Nadat je je e-mail hebt gecheckt, ga je lekker lunchen met je
collega’s. Je moet natuurlijk wel even je acties van afgelopen weekend delen.
Na gelachen te hebben met je collega’s ga je door met een probleem van een klant:
klanten kunnen geen product bestellen. Natuurlijk heb jij het manco zo gevonden en
ga je daarna proactief vrolijk door met nog wat verbeterpunten in de leeromgeving.
Hierna vraagt een klant je om wat mails aan te vullen in een bestaande funnel,
waarbij je nog even wat tips geeft hoe jij denkt dat het nog beter kan.
Aan het einde van je werkdag heb je, samen met de online business manager, nog
een gesprek met een klant over een nieuwe online leeromgeving. Samen bespreken
jullie wat er nodig is aan input en techniek. Nadat je dit uitgewerkt hebt in onze
projecttool Asana, sluit je af en ga je op de fiets richting huis. Of wacht: waarom niet
nog even genieten van de zon met een vriend?

Jouw toekomstige collega’s
We werken momenteel bij Virtual Heroes met 7 mensen (maar we zijn op zoek naar
meer collega’s!). Je werkt intensief samen met een online business manager, content
creator en een office manager. Geen dag is hetzelfde. Want van te vastgeroeste
patronen word jij niet gelukkig. Toch?
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Jouw profiel
• Je bent een aanpakker en niet gevoelig voor stress.
• Je hebt een goede kennis van Office.
• Je hebt goede kennis van online marketing en e-mailmarketing specifiek.
• Je kunt als geen ander funnels uitdenken en inrichten.
• Je weet je weg te vinden in diverse e-mailmarketingsystemen.
• Je houdt van droge (en soms zwarte) humor en bent gezellig …;)
Dit bieden we jou
• Een leuke baan in een enthousiast, ambitieus en betrokken team.
• Een gezellig kantoor op een prachtige locatie in Breda.
• De ruimte om naast jouw expertise, je online marketingkennis te verbreden.
• Veel ruimte voor eigen ideeën en initiatief.
• Het vertrouwen om jouw eigen ideeën uit te werken.
• Een startsalaris tussen de €2200 en €2400 op basis van ervaring en kennis
(obv 40 uur FT).
• Een goede pensioenregeling.
• Leuke arbeidsvoorwaarden waaronder gezellige teamuitjes.
Met de juiste mensen op de juiste plek verzet je bergen. Het beste team bestaat voor
ons uit een ideale mix van verschillende mensen met ieder hun eigen kracht. Ieder
draagt zo op zijn eigen manier een steentje bij. Wat wordt jouw toegevoegde
waarde?
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