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ONLINE
MARKETEER

32 - 40 UUR | WAALWIJK

Functie
Voor ons Indoor team zijn we op zoek naar een
enthousiaste en leergierige Online Marketeer.
Ben jij onze nieuwe collega die gek is van sport
en onze shops next level maakt?
Jouw doel? Jij zorgt elke dag voor (nieuw)
verkeer naar onze websites via SEO, SEA en
andere kanalen. Met je analytische blik zet je
de rest van team Indoor regelmatig op scherp
en kom je met nieuwe ideeën die het resultaat
van onze campagnes naar hoge hoogtes doen
stijgen.
Team Indoor met Handbalshop, Volleybalshop,
Korfbalshop, BasketballDirect en Sportshop
maakt onderdeel uit van Passa Sports. De
bekendste labels van Passa Sports zijn
TennisDirect, VoetbalDirect, HockeyDirect,
RunningDirect en Handbalshop die je misschien
wel kent van partnerships met o.a. de KNLTB,
Voetbal.nl, KNKV, NBB, NHV en de KNHB.
Daarnaast is BasketballDirect sponsor van het
Nederlands Basketball team.
Passa Sports is een jong en energiek bedrijf
met een hands-on mentaliteit. Iedereen binnen
Passa Sports heeft een grote passie voor sport,
en wat is er dan ook mooier dan werken voor
het grootste online sportbedrijf van Nederland?

Binnen Passa Sports zal je werken aan de shops
van team Indoor. In jouw rol werk je nauw
samen met jouw collega’s van E-Commerce en
Marketing binnen team Indoor.

Werkzaamheden
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Het opzetten en beheren van campagnes
binnen Google Ads voor zowel Search,
shopping als display
Monitoren van budgetten binnen de
verschillende campagnes
Analyseren en rapporteren van resultaten
(wekelijks & maandelijks)
Het interpreteren van Google Analytics
data (en deze verwerken in je campagnes)
Verbeteren van de organische
vindbaarheid van de webshops (denk
hierbij aan het schrijven SEO content,
bloggen en linkbuilding)
Uitvoeren van keyword analyses
Meedenken over technische verbeteringen
aan de shop, waardoor we het uiterste uit
de kan kunnen halen
Meedenken over de mogelijkheden van
de shops binnen affiliatie marketing
Content team ondersteunen in social paid
marketing
Alles wat jij kunt bedenken om de shops
een nog groter succes te maken!

Profiel
Je bent natuurlijk een liefhebber van sport.
Daarnaast ben je leergierig en commercieel
maar bovenal ben je een echte aanpakker die
graag zijn/haar handen uit de mouwen steekt.
We verwachten een zelfstandige werkhouding,
een stortvloed aan ideeën en vooral een stuk
motivatie om elke dag nieuw verkeer richting
onze shops te krijgen!
•
•
•
•
•
•

HBO werk- en denkniveau
Ervaring met Google Ads (SEA), Google
Analytics & Tag Manager
Competenties: analytisch, samenwerken,
commercieel, proactief en fanatiek!
Uitstekende beheersing van de
Nederlandse taal in woord en geschrift
Goede beheersing van de Engelse taal in
woord en geschrift
Ben je een handballer, basketballer,
volleyballer of korfballer dan is dat een pré.

Wij bieden jou
•
•
•
•
•

Leuke collega’s in een sportief bedrijf
Een marktconform salaris
Ruime doorgroeimogelijkheden en ruimte
voor persoonlijke ontwikkeling
Veel vrijheid en ruimte voor eigen
initiatieven
Korting op meer dan 10.000 sportartikelen

Interesse?
Scoor een uitnodiging voor een gesprek door
je motivatie en cv te sturen naar onze HRManager: Tessa.vanhelvert@passasports.com
Passa Sports B.V.
Veerpolder 32 2361 KW Warmond T 0252-200014
Tielenstraat 13 5145 RC Waalwijk T 0416 – 652803

