Opdracht Communicatie Specialist Online
Algemene opdrachtinformatie
Functie:

Online communicatie specialist

Sector:

Automotive

Plaatsnaam:

Regio Amsterdam

Opdracht omschrijving:

Heb jij affiniteit met de auto's? En wil jij je talenten wel eens voor een
auto-importeur inzetten? Lees dan snel verder.
Vanwege de tijdelijke afwezigheid van de vaste Online Communicatie
Specialiste zijn we voor onze opdrachtgever opzoek naar een professionele
vervanger/ster.
Hij of zij dient het marketingbeleid te vertalen naar online communicatie
campagnes, en is verantwoordelijk voor de presentatie van het bedrijf op het
internet. De opdracht start begin juli 2017 en zal ongeveer 18 weken duren.

Taken en
verantwoordelijkheden:

Profiel Interim Manager:

•
•
•
•
•

Marketingdoelstellingen vertalen naar online communicatie;
Zorgen voor een juiste presentatie en uitstraling van de website;
Zorgen voor online aanwezigheid (search/adwords) naast de campagnes;
Toezien op het juiste gebruik van de huisstijl;
Managen en uitvoeren van de social media-activiteiten;

•
•
•
•
•

Dagelijkse drive om de CTR op de website te willen verhogen;
Monitoren van online activiteiten en trends en innovaties signaleren;
Aansturen van communicatie- en mediabureaus;
Bewaking van de gerelateerde budgetten;
Aanspreekpunt voor dealers inzake lokale online marketing activiteiten.

• HBO niveau, richting communicatie, evt. aangevuld met Reclame A (B);
• 2-3 jaar ervaring bij een reclamebureau of marcom-afdeling;
• Oog voor detail en kennis van grafische vormgeving;
• Teamplayer met goede communicatieve vaardigheden;
• Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord & geschrift in zowel
Nederlands als Engels.

Opleiding en ervaring
Opleidingsniveau:

HBO (vereist)

Minimum aantal jaren ervaring: 2 - 3 jaar

Opdracht
Begindatum opdracht:

03-07-2017

Pagina 1 van 2

Duur van de opdracht:

4 maanden

Full- of parttime:

Parttime

Aantal dagen per week:

3

Tariefindicatie
Tarief:

€35 - €55 per uur

Overige
Overige vereisten:

Wil je – voor je een reactie stuurt – controleren of je ook je meest recente
werkervaring hebt opgenomen in je profiel.

Overige informatie:

Indien je interesse hebt om deze opdracht uit te voeren, reageer dan s.v.p.
met een duidelijke motivatie.
Wij hebben de voorkeur voor een tarief inclusief reiskosten. Indien je
reiskosten toch afzonderlijk in rekening wilt brengen, wil je dat dan duidelijk
bij je reactie aangeven?
Zelf geen interesse, maar je kent wel iemand voor wie deze opdracht wat
zou kunnen zijn? Stuur deze opdrachtomschrijving dan gerust aan die
betreffende persoon door!

Deadline reacties:

22-06-2017
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