
 

Online Marketeer 

Ben jij een marketeer die energie krijgt van afwisseling en zich niet snel uit het veld 
slaan? Een teamplayer die tegelijkertijd uitstekend autonoom aan de slag kan? Deel je 
onze missie om de wereld en vooral het onderwijs te verbeteren? Dan zoeken we jou 
om ons team te versterken.  

 

Wie zijn wij? 

Levanimo onderwijsadvies is een bevlogen organisatie die sterk aan het groeien is. We 
begeleiden via Novilo, VO op Niveau, Feli-X en Opvoedvaardig scholen, leerkrachten, 
begeleiders en ouders om het cognitief getalenteerde kind goed in zijn vel te laten zitten en 
het onderwijs een boost te geven naar de toekomst.  

Dit doen we onder andere door het geven van teamtrainingen op scholen en het verzorgen 
van opleidingen. Onze doelgroep bereiken we door het delen van kennis, zowel on- als 
offline. Neem eens een kijkje op www.opvoedvaardig.nl of 
https://www.schoolkrachtinspiratie.nl voor onze nieuwste campagnes.  
 

 

Functie inhoud 

Als marketeer boek je zowel on- als offline resultaten om onze doelgroepen te begrijpen en 
te bereiken. Je wordt onder andere verantwoordelijk voor: 
 

● Organisatie van evenementen 
● Marketing campagnes  
● Website  
● Sociale Media onderhouden en uitbouwen 
● Communicatiemiddelen beheren (bv. nieuwsbrieven) 
● Positionering van de verschillende merken  

 
We gaan er niet vanuit dat je alles kan maar vragen wel kennis en ervaring met: 

● projectmatig werken 
● content marketingstrategieën 
● Wordpress en Woocommerce  
● opzetten, monitoren en optimaliseren van marketingcampagnes.  

 

Fijn als je daarnaast eerder gewerkt hebt met conversie optimalisatie trajecten, social en 
search Advertising, videomarketing op Youtube en een mediabibliotheek onderhouden en 
video’s bewerken. 

 

 

 

http://www.opvoedvaardig.nl/
https://www.schoolkrachtinspiratie.nl/inspiratie-a


Wie ben jij? 

We zoeken een energieke, enthousiaste en flexibele teamplayer die gewend is projectmatig 
te werken en goed om kan gaan met deadlines. Je werkt autonoom in een klein team en 
boekt snel resultaten. Nieuw werkzaamheden en ontwikkelingen pak je pro-actief op. 
Daarnaast ben je communicatief sterk en weet je anderen te overtuigen.  

Herken je jezelf hierin? Ben je snel beschikbaar? Wil je ongeveer 24 uur werken zowel in 
Utrecht op kantoor als thuis? reageer dan snel en we gaan graag met je in gesprek. 
 

 
Wat wij jou kunnen bieden 

● Een uitdagende rol in een betekenisvolle omgeving  

● De mogelijkheid om je creatieve brein op volle toeren te laten draaien  

● Een klein marketingteam met bevlogen collega’s en een informele werksfeer 

● Ruimte voor (zelf)studie en groeimogelijkheden 

● Een marktconform salaris  

 

Ben je geïnteresseerd?  

Mail voor 22 maart 2021 jouw CV én motivatie naar: HR@Novilo.nl 

Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met Ilona Nawijn-de Bruijn manager 
Marketing via info@novilo.nl of 088-208 0800. 

mailto:HR@Novilo.nl

