Online marketing specialist
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? Solliciteer dan naar de functie van online
marketing specialist bij Levanimo.

Wie zijn wij?
Levanimo onderwijsadviesdienst is een bevlogen organisatie die sterk aan het groeien is. We
begeleiden via de verschillende merken Novilo, VO op Niveau en Feli-X, scholen, leerkrachten,
begeleiders en ouders om het cognitief getalenteerde kind goed in zijn vel te laten zitten en het
onderwijs een broodnodige upgrade te geven naar de toekomst. Dit doen we onder andere door het
geven van teamtrainingen op scholen en het verzorgen van opleidingen waarvoor we onze doelgroep
voornamelijk bereiken 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.
Wat ga je doen?
We zoeken een online marketing specialist die het hele proces van het bouwen van landing pages en
marketing automation beheerst. We gaan er niet vanuit dat je alles kan, maar vragen wel graag kennis
en ervaring op een aantal van onderstaande onderdelen:
●

Landing Pages software

●

Mailchimp

●

Systemen koppelen via API zoals m.b.v. Zapier

●

Javascript

●

Webinars opzetten

●

Website en Webshop Beheer in Wordpress

●

ActiveCampaign automations

Ook online advertising, SEO-onderzoek en klantreizen in beeld brengen, zijn belangrijke
werkzaamheden.
Wie ben jij?
Het doel is om online resultaten te boeken en onze doelgroep te begrijpen en te bereiken. We zoeken
niet per se naar een veteraan met 10 jaar ervaring maar met name een energieke en flexibele
teamplayer die:
●

nog meer weer leren over online marketing en technische tools

●

uit zichzelf constant bezig is met wat er mogelijk is met online tools

●

goed om kan gaan met deadlines en resultaatgericht te werk gaat

●

autonoom in een klein team kan werken

●

nieuwe werkzaamheden en ontwikkelingen oppakt

Als je jezelf herkent in bovenstaande omschrijving, per februari beschikbaar bent, 20 uur wilt
werken en zowel in Utrecht op kantoor als thuis kan werken, reageer dan snel en we gaan graag

met je in gesprek.
Wij bieden jou:
●

Een uitdagende functie in een betekenisvolle omgeving ;

●

Een klein marketing team met bevlogen collega’s en een informele werksfeer;

●

Ruimte voor (zelf)studie en groeimogelijkheden;

●

Een marktconform salaris.

Ben je geïnteresseerd, de procedure is als volgt: mail tot 21 januari 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.

