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Marketing Medewerker voor 32 – 36 uur per week 

 
De Marketing Medewerker die we zoeken heeft een groot talent voor de technische kant 

van het vak online marketing, en is een echte e-mailmarketingspecialist en funnelheld. 

De kreten automations, opt-ins, click-through, leads en segmenten zijn voor jou 

gesneden koek. 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 draait je hand ook niet om voor het inrichten van een online 

leeromgeving, Wordpress heeft voor jou geen geheimen en laat jou de systemen maar 

aan elkaar koppelen zodat het resultaat een werkend product is! 

 

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 hebt inzicht in je vak, je bent een 

technische alleskunner, kunt in diverse omstandigheden zelfstandig opereren, bent 

oplossingsgericht en goed in het beoordelen en interpreteren van procedures. Je kent 

de logica van een CMS, weet waar een goede website aan moet voldoen en weet dat te 

vertalen naar een plan van aanpak. Kortom, praktisch werk waarbij doortastend moet 

worden opgetreden en ook vaak gecommuniceerd.  

 

Je bijt je graag vast in zaken en bent trots op het resultaat dat je daarmee behaalt. Je 

leeft enorm met de klant mee en doet graag het stapje extra om te laten zien wat je in 

huis hebt. Als de klant weer een webinar heeft gegeven, ben jij de eerste die checkt hoe 

het is gegaan en hoe succesvol het is geweest. 

 

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.  
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Wat doet Virtual Heroes? 
Plezier in het werk is onze belangrijkste drijfveer. 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 9 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 het vermogen om technische processen te doorzien en te beheren, 

oorzaken van technische problemen te doorgronden, onderlinge verbanden te 

bepalen en daarvoor een oplossing te bieden.  

• Je bent probleemoplossend. Je (h)erkent dat problemen bestaan en kunt tot een 

plan komen om deze problemen op te lossen.  

• Je begrijpt het principe van online marketing. 

• Je bent een aanpakker en niet gevoelig voor stress. 

• Je kunt snel schakelen en bent leergierig. 

• Je kunt goed overzicht houden. 

• Je houdt van variatie en bent nergens te beroerd voor. 
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• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en wilt het beste uit jezelf halen. 

• Je bent communicatief sterk. 

• Je hebt HBO werk- en denkniveau. 

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

 

Dit bieden we jou: 

• Een marktconform salaris met groeimogelijkheden. 

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

• Een gezellig, ruim en huiselijk kantoor op een toplocatie 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, o.v.v. 

Sollicitatie Webmaster. 

 

 

 

 

 

 


