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Coffee@Work wil uw huisleverancier zijn van koffierecepten met dienstverlening die het verschil 

maakt, door vakmanschap en betrokkenheid. Coffee@Work levert al 20 jaar een totaal-koffieconcept aan 

bedrijven en instellingen in heel Nederland.  

 

Coffee@Home...............elke dag weer een glimlach. Coffee@Home levert een uniek koffieconcept aan 

particulieren met hoogwaardige espressomachines, kwalitatieve, duurzaam gecertificeerde koffiebonen en 

vakkundige service. 

 

Teneinde de groei van deze bedrijven verdere kracht bij te zetten, zijn wij op zoek naar een: 

 

Online Marketeer 

 
rechtstreeks rapporterend aan de Commercieel Directeur. 

 

Doel van de functie 

De Online Marketeer is verantwoordelijk voor het opzetten, uitvoeren en onderhouden van de online marketing 

van Coffee@Work en Coffee@Home alsmede de klantmarketing. De Online Marketeer is verantwoordelijk voor 

de traffic naar de websites door middel van het analyseren van gedrag van bezoekers op de websites en wordt 

hierin ondersteund door externe SEO specialist. De Online Marketeer bedenkt klantmarketingcampagnes, zet 

deze op en voert deze uit. De Online Marketeer coördineert de marketingactiviteiten teneinde de targets te 

realiseren voor het label Coffee@Work en Coffee@Home,  zoals is opgesteld in het Marketing Plan.  

 

Als Online Marketeer ben je verantwoordelijk voor:  

 het opzetten, uitvoeren en optimaliseren van SEA, social media campagnes, e-mail marketing, online 

marketing en klantmarketing;  

 het onderhouden en optimaliseren van de website, -klantportal van Coffee@Work alsmede de webshop 

van Coffee@Home; 

 het zorgdragen voor marketingrapportages; 

 gezamenlijk opstellen van het Marketing jaarplan en budgetbeheer; 

 het verzorgen van de interne communicatie rondom de acties uit de campagneplanning;  

 een positieve bijdrage te leveren aan de bedrijfscultuur; 

 

De ideale kandidaat is: 

zelfstandig, analytisch, commercieel, pro-actief, resultaatgericht, planmatig, flexibel en beschikt uiteraard over 

uitstekende communicatieve - en sociale vaardigheden. 

 

Wat we verwachten van onze nieuwe collega is: 

een HBO werk- en denkniveau richting (online) Marketing, Communicatie, Commerciële Economie of 

aanverwant. Kennis van en ervaring met het gebruik van Photoshop en Office pakket, web analytics software 

en  beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Minimaal 2 jaar relevante werkervaring in een commerciële 

organisatie. 

 

Wat we onze nieuwe collega bieden is: 

 een marktconform salaris dat meegroeit met jouw ambitie; 

 een dynamisch en informeel team; 

 een mooie werkomgeving in een premium pand in Barneveld; 

 een uitdagende, creatieve baan met eigen verantwoordelijkheden en groeimogelijkheden; 

 een omgeving waarin zelfontwikkeling vereist is; 

 en last but not least: gezellige collega's en legendarische bedrijfsuitjes 

 

Schriftelijk reacties kunnen gestuurd worden aan: Dhr. R.J.H.T. Aarts, Edisonstraat 2, 3771 AJ Barneveld of via 

e-mail aan raarts@coffeeatwork.nl.  


