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Wie zijn wij?
Cateringconnect is hét platform voor cateraars en food professionals. We richten ons op bedrijven die
eetbare producten leveren anders dan restaurants. Hierbij kan je denken aan Cateraars, Foodtrucks of
bijvoorbeeld zelfstandige Koks. Wij verzamelen alle bedrijven op één overzichtelijk platform voor de
consument. Ons aanbod is te vinden op www.Cateringconnect.nl. Ons hoofdkantoor is gevestigd in
Nunspeet van waaruit verder gebouwd wordt aan het succes en de verdere groei van ons platform. Wij zijn
supertrots op onze cateraars en dat maakt het werken bij Cateringconnect extra leuk!
Wat ga je doen?
Als Online Marketeer ben je de “Growth Hacker” binnen Cateringconnect. Je zorgt ervoor dat er meer
klanten op ons platform komen door slim gebruik te maken van de (betaalde) online kanalen.
Je speelt een belangrijke rol bij de digitale transformatie van Cateringconnect. Je optimaliseert Shopping,
Search, Display, Google Mijn bedrijf en Social Media advertenties. Je bedenkt nieuwe online campagnes,
zet deze klaar, test ze en maakt de succesvolle campagnes groter. Je bent een sparringpartner van alle
collega’s over alles wat met online te maken heeft. Hierbij kun je denken aan:

✓ Performance marketing (SEA, Social, Display) van ons platform;
✓ Uitvoeren online campagnes;
✓ Opzet klantgroepen voor campagnes;
✓ Google analytics analyses;
✓ A/B Testing;
✓ Analyses van campagnes;
✓ Online marketing dashboard;
✓ Cateringconnect helpen om meer online zichtbaarheid te krijgen.
De Online Marketeer rapporteert direct aan de Commercieel Directeur.
Jouw toegevoegde waarde
Afgeronde HBO- of WO-opleiding;
Minimaal 3 jaar relevante werkervaring;
Online zit in jouw DNA en analytisch sterk;
Je bent ondernemend en hebt de drive om continue te verbeteren;
Werken bij het snelst groeiende online platform voor cateraars;
Ambitie voor innovatie in het digitale speelveld.
Wat Cateringconnect biedt
Cateringconnect heeft ambitieuze plannen voor de komende jaren. Verdere groei in aanbod en het
uitbouwen van onze organisatie zijn hier onderdeel van. Vind jij het leuk om met een enthousiast team mee
te bouwen aan de toekomst van Cateringconnect, dan is deze vacature binnen de afdeling Marketing
passend voor jou.
Verder bieden we:
Een goed salaris én eindejaarsuitkering
38 vrije dagen (25 vakantiedagen en 13 ATV)
Goede pensioenvoorziening
Je komt in een zeer betrokken en informele omgeving te werken waar samenwerking en resultaat centraal
staan.
ACQUISITIE NAAR AANLEIDING VAN DEZE ADVERTENTIE IS NIET MOGELIJK.

