Vacature Online Marketeer
Als Online Marketeer zorg jij ervoor dat Bynco via alle mogelijke kanalen goed gevonden wordt. Als
iemand op zoek is naar een gebruikte auto komt hij of zij dankzij jou zeker bij Bynco terecht.
Wat ga je doen
Ontwikkelen en uitvoeren van slimme SEO strategieën, zoals:
•
•
•
•
•
•
•
•

Content creatie (voor zowel on-site als off-site)
On-site optimalisatie
Linkbuilding
AdWords-campagnes opzetten, analyseren, optimaliseren
Social posts initiëren, plaatsen en opvolgen
Email nieuwsbrieven initiëren en versturen
Je analyseert data en gebruikt deze om beslissingen te nemen
Commerciële (online) strategieën bedenken samen met de e-Commerce manager

Over Bynco
Vanuit ons kantoor in Utrecht (goed bereikbaar met openbaar vervoer) werken we met het team aan
een nieuwe manier van auto’s verkopen. Jong gebruikte auto’s die we conform alle e-commerce
principes echt 100% online verkopen. Voor onze klanten bieden wij de hoogste mate van gemak en
transparantie en dat in een branche die decennia lang nauwelijks geïnnoveerd is. Sinds onze
lancering in februari 2017 is Bynco al opgepikt door diverse media (o.a. BNR, Telegraaf, RTLZ,
emerce.nl, TwinkleMagazine) en hebben wij diverse Award nominaties op zak. Omdat we ambitieus
zijn zoeken wij een aantal leuke nieuwe collega’s die bij gaan dragen aan onze verdere groei.
Bynco (Buy Your Next Car Online) is een van de startups van AutoBinck Group. AutoBinck Group is al
110 jaar actief en een toonaangevende speler op de Europese mobiliteitsmarkt met 2700
medewerkers, een jaaromzet van ruim 1 miljard euro en zo’n 50 werkmaatschappijen verdeeld over
vier divisies in 8 landen. Onze jongste divisie is AutoBinck Smart Mobility. Deze divisie omvat naast
een aantal minderheidsbelangen in bedrijven als Zelfstroom en SnappCar een viertal eigen bedrijven:
Radiuz B.V. (mobiliteitspassen), Bynco (100% online verkoop van auto’s) en Moove Connected
Mobility BV (Automotive telematica).
Wij zoeken iemand
•
•
•
•
•
•
•
•

Met passie voor online marketing
Die analytisch is met liefde voor data
Voor wie Google Adwords en Analytics geen geheimen heeft
Die goede schrijfskills heeft
Met HBO- werk- en denkniveau
Pragmatisch ingesteld en toont ondernemerschap
Die enthousiast wordt van werken in een dynamische omgeving
Die een pre heeft als hij of zijn kennis heeft van EPI-server en/of Hubspot

Wat bieden we je

•
•
•
•
•
•

Kansen om jezelf te ontwikkelen binnen een internationale en dynamische organisatie
Een uitdagende en afwisselende fulltime baan
Goede primaire arbeidsvoorwaarden
Een werkplek direct op Centraal Station Utrecht in een gaaf nieuw kantoor
Een gezellig team waar hard werken wordt afgewisseld met gezelligheid
Jouw bijdrage telt zichtbaar mee

Secundaire arbeidsvoorwaarden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vakantiegeld
Lunchkorting
Pensioen
Vrijdagmiddagborrel
Personeelskorting
Reiskostenvergoeding
Dertiende maand / Eindejaars Bonus
Bedrijfstelefoon
Budget voor professionele ontwikkeling

Meer informatie?
Wil je meer informatie over ons bedrijf en / of de vacature? Bel Mark (E-commerce Manager) op
030 – 207 42 20
Direct solliciteren? Mail je CV en korte motivatie naar mark@bynco.com
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

