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Online Marketing Consultant
De functie:

Fosby groeit maar door en daardoor zijn wij op zoek naar een ervaren online
marketeer. In deze functie help je onze klanten naar het volgende niveau. Je bent
mede verantwoordelijk voor de online business van onze klanten, zowel op
strategisch niveau als op uitvoerend niveau. Je voert niet alleen campagnes uit,
je bent ook een business partner van onze klanten.

Employment Type
Als Online Marketing Consultant
ben je mede verantwoordelijk voor
de online business van onze
klanten, zowel op strategisch
niveau als op uitvoerend niveau. Je
voert niet alleen campagnes uit, je
bent ook een business partner van
onze klanten.

Over Fosby:
Fosby is een ervaren online marketing buro met ruim 15 jaar ervaring. Fosby
werkt elke dag voor een breed scala aan klanten, zoals Kamera-Express,
Drogist.nl, Dermalogica, Balmain, Tuincentrum.nl en Paracentrum Texel.
Fosby is een snel groeiende, innovatieve organisatie. In ons gedreven team gaan
samenwerken, plezier maken en aanpakken en scoren hand in hand. We zijn
allemaal gek op resultaat en werken daarom gedreven aan het succes van onze
klanten. Wij bieden je een werkomgeving waarin met bevlogenheid, toewijding en
creativiteit wordt gewerkt. Nieuwe ontwikkelingen worden door ons met open
armen ontvangen. Wij verwachten dan ook dat jij de mogelijkheden en kansen die
hier uit voortvloeien met beide handen aangrijpt en eigen maakt.

Onze perfecte kandidaat:
Met jouw hands-on mentaliteit zorg je voor slimme campagnes, analyseer je
resultaten en stuur je bij waar nodig. Je hebt tevens oog voor het automatiseren
van je campagnes. Kennis is een belangrijk onderdeel van jouw vak en dus volg
je trends en ontwikkelingen en loop je voorop op het gebied van innovatie.
Samen met onze kennispartner Competence Factory, interne trainingen,
trainingen bij Google en allerhande coole events groei je constant door in jouw
rol.
Voor Fosby Digital Agency is het leveren van performance aan klanten enorm
belangrijk. Je kunt data dus goed interpreteren en omzetten naar heldere
actiepunten. Je bent in staat om duidelijke en haalbare doelstellingen neer te
leggen bij onze klanten. Niet te defensief, we houden ook van records breken!

Wij zoeken iemand die bereid is om te leren, te inspireren en te enthousiasmeren.
Iemand die vooruit kijkt, teamspirit heeft en soms het podium durft te pakken.

Wij bieden je:
Een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid
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Een plek waar je je verder kunt ontwikkelen
Opleidingsmogelijkheden (door o.a. trainingen bij onze partners Google
en Competence Factory)
Het nieuwe werken
Werken in specialisten teams
Tafelvoetbal en flipper competities
(Sportieve) uitjes met een enthousiast en gedreven team
Marktconform salaris (afhankelijk van ervaring en leeftijd)
Een jaarlijkse parachutesprong
Reiskostenvergoeding

Contact:
Interesse? Reageer dan meteen via de sollicitatie button.
Meer weten over de functie? Neem dan contact op met Jeroen de Koning op
06-10419059.
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