
 
 
 
Voor het verbeteren van onze website zijn we opzoek naar een marketing student die affiniteit heeft 
met SEO & SEA. Door middel van SEO/SEA optimalisatie willen we de vindbaarheid van de website 
vergroten. Daarnaast zou het een bonus zijn als je ook interesse hebt in het (her)schrijven van 
content.  
 
Wat ga je doen? 
 
Als marketeer bij Van Gent Watersport werk je samen met andere collega’s aan de optimalisatie van 
de website. Met jouw kennis van het marketinglandschap, weet je deze plannen te vertalen naar een 
marketingstrategie.  
 
Vanuit een proactieve houding analyseer je data uit verschillende bronnen en handel je hiernaar. 
Termen als SEO en SEA zijn voor jou gesneden koek, maar je kunt dit ook in heldere taal vertalen 
naar je collega’s. Als een team werken we samen naar het eindresultaat. 
 
Je bent verantwoordelijk voor het initiëren en uitvoeren van strategische online campagnes. 
Daarnaast beheers je de Nederlandse taal uitstekend, want ook het schrijven en redigeren van 
teksten behoort tot de werkzaamheden. Met alle acties die je inzet draag je bij aan een sterkere 
positionering van Van Gent Watersport. 
 
Wil jij ons gezellige team versterken? Dan breng je mee: 

 
- Bezig met een hbo-opleiding in commerciële richting 
- Aantoonbare ervaring met SEO & SEA 
- Een commerciële en proactieve werkhouding 
- Hands-on mentaliteit 
- Flexibiliteit, sterke communicatieve en sociale eigenschappen 
- Zelfstandig kunnen werken 
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal 
- Creativiteit 

 
Wij bieden: 
 
Een functie met een grote mate van zelfstandigheid waarbij je volledig zelf je tijd mag inplannen. 
Hierdoor is het makkelijk om deze functie te combineren met opleiding. Je komt te werken in een 
dynamisch en creatief team. Deze functie is in principe volledig te vervullen vanuit thuis, het is ook 
mogelijk om te werken vanuit ons kantoor. Uiteraard in overleg, zodat dit in lijn staat met de huidige 
Covid-19 richtlijnen. Daarnaast bieden we een marktconform salaris. 
 
Voor het optimaliseren van de website (SEO), hebben we eenmalig 16 uur beschikbaar. Tevens 
hebben we voor het onderhouden van de kwaliteit hiervan en het opzetten van SEA daarna 2 uur per 
week beschikbaar.  
 
Procedure: 
 
Hebben we je interesse gewekt én ben je beschikbaar vanaf 1 februari? Stuur je CV + korte motivatie 
naar kiona@vangentwatersport.nl 
 


