
Digitale 
Marketing 
Strateeg
[ M/V | (full time) ]

Is social voor jou meer dan een paar likes? Heb jij een visie hoe merken 
zich beter digitaal kunnen positioneren? Krijg jij een enorme energie 
boost bij de kans om voor klanten echt impact te kunnen maken door 
ze strategische digitaal te positioneren? Dan zoeken wij jou! De ideale 
professional die ons met overtuiging verteld hoe we een beter resultaat 
kunnen halen uit de campagnes en content voor onze klanten.

Wat ga je doen?

Door een diepgaand begrip van de strategie ontwikkel jij een 
plan dat het merk verbindt met de doelgroep. Of het nu om 
social media, online advertising of een allesomvattende digitale 
strategie gaat, met jouw marketing en digitale kennis & ervaring 
geef je duidelijkheid, richting en houvast. Je geeft onze klanten 
advies over de mogelijkheden van SEA-, SEO, CRO en Social 
Advertising.  Naast je adviserende strategische rol ga je ook, in 
samenwerking met ons creatief en productioneel team, je ideeën 
en plannen waarmaken. Je zal ook continue de effectiviteit van de 
digitale strategie opvolgen, de nodige aanpassingen aanbrengen 
en ervoor zorgen dat het plan werkt om de gestelde doelen 
te behalen. Je ontwikkelt (maar voert deze ook uit) de digitale 
strategie van ons creatief bureau en bouwt onze ‘activatie’ digitale 
unit gestaag uit.

Werkzaamheden:

Invulling, planning en uitvoering van digitale 
marketingcampagnes uit, inclusief SEO / SEM / 
Marketingdatabase / Social Media / SMS / E-mail en meer...

Ontwerp, bouw en onderhoud de aanwezigheid op sociale 
media van de klanten.

Het opzetten, meten en rapporteren van prestaties van 
digitale marketingcampagnes en het beoordelen van gestelde 
doelen (ROI en KPI’s).

Identificeer trends en inzichten en optimaliseer uitgaven en 
prestaties op basis van inzichten.

Brainstorm over nieuwe en creatieve groeistrategieën.

Werk samen met interne teams om landingspagina’s te maken 
en de gebruikerservaring te optimaliseren.

Gebruik een sterk analytisch vermogen om de end-to-
end klantervaring te evalueren via meerdere kanalen en 
klantcontactpunten.

GEZOCHT!

Over 
Norvell Jefferson

Imagination around your needs! Dat is één van onze kernwaarden 

als ‘Creative Agency’. Wij dragen zorg voor zowel concept en 

strategie, als voor productie en activatie. We zijn een internationaal 

georiënteerd bureau en gehuisvest op een inspirerende innovatieve 

plek in Amsterdam. We hebben een open organisatiestructuur en 

collega’s bij wie je je vast meteen thuis voelt. De werksfeer is informeel 

en er is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling on the job. 

Projecten variëren van film, fotografie, animatie, digitale producties 

(sites, e-brochures, apps, VR, sales presentaties) en grafische 

uitingen(zoals infographics en print collateral) tot geïntegreerde 

campagnes, event invullingen en (re)branding projecten.

Wat 
bieden wij

Veel ruimte voor zelfontwikkeling, een marktconform salaris, MacBook 

en een thuiswerkdag. Dit alles in een zeer prettige omgeving met 

leuke collega’s, waarbij je gebruik kunt maken van bijvoorbeeld 

sportfaciliteiten en je je kunt laten inspireren door de vele events.  

Onze legendarische teamuitjes maken helemaal compleet!

We work smart, we play hard. Not convinced?

CHECK ONZE INSTAGRAM!

Interesse?
Stuur je CV en motivatie (dat mag ook in video) naar 

Martijn Veldhuijzen van Zanten: m.vvz@norvelljefferson.com

Mocht je eerst vragen hebben over de rol, stel die dan gerust.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

AMSTERDAM
info-nl@norvelljefferson.com

+31 20 209 33 52

Wie zoeken wij
Je hebt minstens 5 jaar ervaring als digitale marketing 
strateeg bij een creatief of digitaal bureau.  

Je hebt een HBO / WO denk- en werkniveau. 

Je spreekt, schrijft en presenteert vloeiend in Nederlands 
en Engels.

Je bent zelfgemotiveerd, betrouwbaar, goed 
georganiseerd, flexibel, vindingrijk, computervaardig, 
stressbestendig, analytisch en detailgericht.

Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.  

Je bent zowel een teamspeler als autonome werker.  

Je bent professioneel in de omgang met klanten, luistert goed en 
zorgt voor een goed gevoel in het project.

Je hebt een passie voor marketing, content en innovatie. 

Je bent nieuwsgierig, denkt inhoudelijk mee en deinst niet terug 
voor ‘ingewikkeld’.

Bouw een raamwerk om inzichten bij te houden, te rapporteren en 
websiteanalyses te analyseren voor PPC-initiatieven en campagnes.

Voortdurend verbeteren van de optimalisatie van de 
bestemmingspagina, zoekwoordonderzoek, het bouwen van 
links, vernieuwen van inhoud en het bereiken van algehele SEO-
volwassenheid en reputatie.

Verantwoordelijk voor de leadgeneratie-activiteiten en 
campagnebudget met meetbare ROI.

Bouw een raamwerk om inzichten bij te houden, te rapporteren en 
websiteanalyses te analyseren voor PPC-initiatieven en campagnes

Vereisten

 Bewezen werkervaring in B2B digitale marketing, vooral strategisch. 
Healthcare ervaring is een pre.

Aantoonbaar portfolio in het beheren en ontwerpen van digitale 
marketingcampagnes.

Bedreven in het identificeren van de doelgroep en het bedenken van 
digitale strategieën voor campagnes om klanten te inspireren, te 
informeren en te motiveren.

Sterke analytische en data gedreven vaardigheden.

Up-to-date met de laatste trends en best practices op het gebied van 
online marketing en metingen.

Een ‘can do-mentaliteit’ is een must, je moet autonoom kunnen werken 
in een snelle, uitdagende en energieke omgeving.

https://www.linkedin.com/company/norvell-jefferson_2
https://www.facebook.com/follow.norvelljefferson/
https://www.youtube.com/channel/UC3bjhzxymyV6s15ybGYTXzw
https://www.instagram.com/norvelljefferson/
https://twitter.com/follownorvell
https://www.instagram.com/norvelljefferson/

