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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 SEA Specialist ben je dagelijks bezig met het genereren, optimaliseren en analyseren van de SEAcampagnes die duizenden consumenten via zoekmachines als Google en Bing de websites van onze
klanten bereiken. Je draagt verantwoordelijkheid over het beheer van het budget, het bewaken en uitvoeren
van de SEA-strategie en het verzorgen van de juiste rapportages en communicatie naar de directie. Het
takenpakket van de functie is erg gevarieerd. Hierbij kun je denken aan:

✓ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur richting marketing/commercie;
✓ Minimaal 2 jaar concrete werkervaring in paid advertising;
✓ Uitstekende kennis van Google Ads en Google Analytics;
✓ Je bent commercieel ingesteld, bent creatief onderlegd en sterk in het maken van analyses;
✓ Je wilt je altijd verder ontwikkelen op het gebied van SEA en marketing;
✓ Naast het Nederlands heb jij een goede beheersing van het Engels.
✓ Onderdeel zijn van een unieke, jonge, ambitieuze organisatie;
✓ Volop ruimte om jezelf verder te ontwikkelen als marketing professional;
De SEA Specialist en 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 marketing 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.

