Fosby Online Marketing
https://fosby.nl/sea-consultant/

SEA Consultant
Wij zoeken een SEA consultant!
Help! Fosby barst uit z’n voegen en zoekt superkrachten om te bouwen aan
de online marketingcampagnes van talloze leuke klanten. We zijn
verantwoordelijk voor tonnen advertentiebudget en zijn daarom op zoek
naar een SEA Consultant die direct mee kan draaien in ons top team.

Soort dienstverband
Fosby is verantwoordelijk voor
tonnen
advertentiebudget
en
daarom zijn we op zoek naar een
SEA Consultant die direct mee kan
draaien in ons top team.

Inleven, aanpakken en scoren
Een SEA Consultant heeft als doel het maximale voor de klant te bereiken; jij kunt
je daarom als geen ander inleven in de ondernemer. In samenwerking met de
rest van het online marketing team ben je altijd op zoek naar meer verkopen,
bezoekers en verbeteringen in de campagnes.
Je krijgt in deze functie de ruimte om innovatieve strategieën te bedenken en
onze klanten te adviseren. Maar bent uiteraard ook verantwoordelijk voor de
resultaten. Je bent constant bezig met het analyseren van deze resultaten en het
inzetten en fine tunen van campagnes. Jouw ervaring op online marketing vlak
maakt jou hét aanspreekpunt bij jouw eigen groep klanten.

Onze perfecte kandidaat:
Beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau
Heeft ervaring met Google Ads & Google Analytics
Is commercieel gedreven en is analytisch sterk
Is een echte teamplayer
En past bovenal uitstekend binnen ons jonge, dynamische team

Bij ons krijg je:
Een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid
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

Wij zijn Fosby!
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
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hier uit voortvloeien met beide handen aangrijpt en eigen maakt.

Interesse?
Vul het formulier in om direct te solliciteren. Of bel Jeroen de Koning op
06-10419059 voor meer informatie. Mailen kan ook op: jeroen@fosby.nl
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