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Allround online marketingmedewerker voor 32 – 36 uur per week 

(met uitstekende kennis van de Nederlandse taal) 
 

Als allround online marketingmedewerker help je superleuke en enthousiaste 

ondernemers met de groei van hun business door ze te ondersteunen bij hun online 

marketing. Een dankbare klus omdat je zichtbaar meewerkt aan de groei van hun succes.  

 

Variatie in je werk staat voorop. Waar je het ene moment bezig bent met het maken van 

een digitale mailing, het inrichten van een funnel voor een e-mailmarketingsysteem en 

het beantwoorden van vragen in een community of inbox, plan je het andere moment 

social media in, redigeer je teksten en denk je met de klant mee over de juiste inzet van 

beschikbare content en de uitwerking daarvan.  

 

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

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

Ook zet je graag dat stapje extra om de klantbeleving naar een hoger niveau te tillen. Je 

bent in staat om klanten een echt gevoel van ontzorging te geven door proactief te 

kijken hoe jij ze kan helpen.  

 

Je bent een doener. Je gaat actief aan de slag en laat ergens geen gras over groeien, 

maar pakt door. Je bent praktisch ingesteld en neemt vlot en snel maatregelen en bent 

naast slagvaardig ook nog eens besluitvaardig.  

 

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

of het beste resultaat te halen. Leuke collega’s en een fijne werkomgeving zijn voor jou 

een primaire arbeidsvoorwaarde.  

 

Kennis en ervaring zijn belangrijk, maar niet het belangrijkste. We zijn meer op zoek naar 

een klik tussen jou en ons bedrijf en de potentie en wil om te leren. Wat we wel heel 

belangrijk vinden is je kennis van de Nederlandse taal en gevoel voor details. Onze 

klanten verwachten van ons dat we foutloos Nederlands schrijven en op alle details 
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letten. We zijn op zoek naar iemand die ons daarbij kan versterken en ondersteunen. Een 

echte taalpurist en detaillist dus. 

Naast je basisverantwoordelijkheid kijken we samen met jou graag naar wat je zelf leuk 

vindt om te doen (of zou willen doen) en waar je talenten liggen. We vinden het 

belangrijk dat iedereen in ons team de vrijheid en mogelijkheid heeft zich te ontwikkelen 

op de gebieden waar hij/zij dat wil en kan. Plezier in het werk is onze belangrijkste 

drijfveer. 

 

Wat doet Virtual Heroes? 
Iedere dag weer maken we met ons hele team klanten blij, ontzorgen zit in ons bloed en 

we zetten graag net dat ene stapje extra om onze klanten verder te helpen. Onze 

klanten zijn ondernemers die online 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 e-mailmarketing- en webinarsystemen in. Maar we zorgen er ook 

voor dat online leeromgevingen staan als een huis, nieuwsbrieven met regelmaat 

verzonden worden en dat we klantvragen met liefde en plezier afhandelen. En dat 

datgene wat de wereld ingeslingerd wordt, er strak en eenduidig uitziet.  

 

Dat kan natuurlijk alleen maar met de juiste mensen in ons team. We werken momenteel 

bij Virtual Heroes met 8 mensen (maar we zijn op zoek naar meer collega’s!). Geen dag is 

hetzelfde. Want van te vastgeroeste patronen word jij niet gelukkig. Toch? 

 

Ben jij die harde werker en enthousiasteling met de volgende kenmerken? 

• Je hebt HBO werk- en denkniveau. 

• Je bent een aanpakker en niet gevoelig voor stress. 

• Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend en zelfs beter (het Groene Boekje 

ligt nog net niet onder je kussen …;)). 

• Je kunt snel schakelen en bent leergierig (Google is your best friend). 

• Je kunt goed overzicht houden. 
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• Je houdt van variatie en bent nergens te beroerd voor. 

• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en wilt het beste uit jezelf halen. 

• Je bent communicatief sterk. 

• Je houdt van droge (en soms zwarte) humor en bent gezellig …;) 

 

Dit bieden we jou: 

• Een marktconform startsalaris tussen de 2100 en 2300 euro per maand met 

groeimogelijkheden. 

• Een vast dienstverband voor onbepaalde tijd. 

• Een leuke baan in een enthousiast, ambitieus en betrokken team. 

• Een gezellig kantoor op een prachtige en gezellige locatie in Breda. 

• Veel ruimte voor eigen ideeën en initiatief. 

• Trainingen en opleidingen om door te kunnen groeien. 

• Een goede pensioenregeling en een persoonlijk keuzebudget. 

• Veel flexibiliteit en 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 of haar eigen manier een steentje bij. Wat wordt jouw toegevoegde 

waarde? Laat het ons weten via contact@virtualheroes.nl t.a.v. Noor en Kim. 

 

 

 

 

 


