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Daadkrachtige Online Business Manager voor 24-36 uur per week 

 

Als Virtual Assistant met een goede helikopterview ben jij onze online business 

manager en de spil in het team van de content creator, systeemheld en office 

manager. Jij bent een van de aanspreekpunten voor onze klanten, zij zien jou als hun 

sparringpartner, hun buddy tegen wie ze hun vraagstukken aan kunnen houden. Jij 

zorgt ervoor dat zij zich in alle vrijheid kunnen richten op datgeen waar zij goed in 

zijn. Jij neemt ze, samen met je collega’s, de wind uit de zeilen. 

Je signaleert en zoekt kansen, en doorziet systemen. Een beetje bluffen kan geen 

kwaad, want je kan goed inschatten wat zeer waarschijnlijk wel en niet mogelijk is.  

 

Jij leeft voor structuur. Waar andere mensen van de ene chaos in de andere hoppen, 

heb jij duidelijk voor ogen wat er moet gebeuren. Waarbij je flexibel weet om te gaan 

met de weg ernaartoe. De online wereld en de psychologie achter online marketing 

intrigeren je. Je bent nieuwsgierig naar de kansen en mogelijkheden om online te 

groeien als ondernemer. Niet voor jezelf, maar om het beste eruit te halen voor je 

klanten.  

 

Je deinst er zeker niet voor terug om extra hard te werken als dat nodig is om 

deadlines of het beste resultaat te halen. Je prettig voelen op je werkplek is voor jou 

een primaire arbeidsvoorwaarde. Leuke collega’s en een fijne omgeving laten jou 

extra stralen. 

 

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. 
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Jouw rol binnen Virtual Heroes  

Virtual Heroes is groeiende. We ontwikkelen onszelf als organisatie dagelijks, waarbij 

we blijven kijken naar datgene wat ons plezier geeft. Om onze klanten en onze 

collega’s gelukkig te maken, hebben we iemand nodig die vanuit een helikopter 

overzicht houdt over de verschillende projecten en samenwerkingen. Waarbij het 

doel is om iedereen in zijn kracht te zetten. Daarnaast kijk je ook naar de klantzijde 

om na te gaan waar daar de behoefte ligt. 

 

Als online business manager start je bijvoorbeeld de dag met het creëren van 

overzicht: wat zijn de belangrijkste actiepunten en doelen van vandaag en deze 

week? Je bespreekt dat met betrokken collega’s en verdeelt samen het werk. Vlak 

daarna heb je een afspraak met een van je klanten. Je bespreekt lopende 

actiepunten en denkt samen na over de slimste inrichting van een e-mailfunnel. 

Daarna zit je om tafel met de content creator om de content voor een andere klant 

uit te denken en te plannen. Nadat je je e-mail doorgenomen hebt ga je gezellig 

lunchen met de rest van je collega’s en klets je bij over je heerlijke weekend. Na de 

broodnodige rust ga je aan de slag met de optimalisatie van enkele klantprocessen, 

waarin duidelijk verbeterslagen te maken zijn. 

Nadat je met een collega haar prioriteiten opnieuw bepaald hebt, monitor en 

analyseer je de gegevens die onze systeemheld je zojuist aangeleverd heeft. Op het 

einde van de dag heb je nog een leuk gesprek met een potentiele klant die 

enthousiast met ons aan de slag wil. Met een voldaan gevoel stap jij op de fiets. 

Hoppa! 

 

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 e-

mailmarketingspecialist/systeemheld, 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 

• HBO werk- en denkniveau 

• Minimaal 4 jaar werkervaring 

• Leergierig en niet bang voor een steile leercurve 

• Harde werker en niet gevoelig voor stress 

• Groot verantwoordelijkheidsgevoel en bereid om het beste uit jezelf te halen 

• Communicatief sterk 

• Goed in overzicht aanbrengen en houden 

• Je kunt zaken makkelijk verbinden en denkt in oplossingen 

• 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 €2500 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?  

 

 

 


