
 
 
 
 
 

 
 
 
Ben jij geïnteresseerd in online marketing, het bouwen van websites en zijn termen 
als ‘Google Analytics’, ‘API koppeling’, ‘funnel’ en ‘mailinglist provider’ bekend? Deel 
je onze missie om de wereld en vooral het onderwijs te verbeteren en wil je daaraan 
bijdragen? Misschien ben je dan de technische superster die we zoeken. 
 
Novilo, VO op Niveau en hun zusterbedrijven ondersteunen ouders en het onderwijsveld om 
talent beter tot haar recht te laten komen en beter in haar vel te laten zitten. Sinds oudsher 
bereiken we onze klanten voornamelijk door het delen van onze kennis, on- en offline. 
Intussen willen we dit proces -nog- professioneler aanpakken. Daartoe zoeken we een: 
 
Website/Funnel Bouwer  
 
We zoeken een technische duizendpoot die ons kan 
helpen met het hele proces van bouwen van landing 
pages en marketing automation. We gaan er niet vanuit 
dat je alles kan, maar willen graag kennis en ervaring in 
meerdere van onderstaande onderdelen: 
 

● Landing Page design software, met name 
ClickFunnels 

● Mailing software, met name ActiveCampaign/MailBlue 
● Implementeren Google Analytics 
● Systemen koppelen via API 
● Via javascript headers software tools implementeren 
● Webinars opzetten via WebinarJam/EverWebinar 

 
Het doel is niet dat je in HTML hele websites bouwt maar dat je onder andere bovenstaande 
online tools gebruikt om tot een zo effectief mogelijk resultaat te komen. 
 
Een aantal voorbeelden van het type landing pages met progressie die we gebouwd 
hebben: 

● http://novilo.info/sou-vacature-optin-1 
● https://takeontalents.info/followup-tour-2018-cagc 

 
 
We hopen op jouw steun om dit niveau naar een hoger plan te tillen. We zoeken niet per se 
naar een veteraan met 10 jaar ervaring maar met name: 
 

● Iemand die graag alles weet en leert over online marketing en technische tools 
● Uit zichzelf constant bezig is met wat er mogelijk is met online tools 

http://novilo.info/sou-vacature-optin-1
https://takeontalents.info/followup-tour-2018-cagc


 
 
 
 
 

 
● Goed om kan gaan met deadlines en in beperkte tijd een goed resultaat opleveren 
● Autonoom in een klein team doelgericht aan de slag kan 
● Om kan gaan met werk dat in sommige gevallen om nieuwe ontwikkeling en soms 

om repetitief uitvoeren vraagt 
 
Als je jezelf herkent in bovenstaande omschrijving en: 

● per direct beschikbaar bent 
● tussen de 16 en 24 uur wilt werken 
● makkelijk naar Utrecht kunt komen maar ook thuis kan/wil werken 

 
Wij bieden betekenisvol werk in een actieve gezellige omgeving als deel van een klein 
marketing team. We bieden veel ruimte voor (zelf)studie en hebben een bibliotheek met 
trainingsmateriaal. Je krijgt een marktconform salaris afhankelijk van leeftijd, ervaring en 
totale vaardigheden pakket. 
 
 
Ben je geïnteresseerd, de procedure is als volgt: 
 
Mail tot 1 maart 2019 je CV én motivatie : judith@novilo.nl  

Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen via info@novilo.nl of 088-208 0800. 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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