
WIJ BIEDEN JOU:

Vacature: Grafisch Internet Marketeer

Wij bieden aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden; een zeer goede pensioensregeling en andere 

interessante secundaire arbeidsvoorwaarden in combinatie met een goed passend salaris. 

Persoonlijke ontwikkeling vinden wij erg belangrijk. Een duurzame samenwerking is voor ons 

altijd het uitgangspunt.

Ben jij een creatief wonder, een grafisch talent en heb je een commerciële instelling? 

Dan zou jij wel eens geschikt kunnen zijn voor de functie Grafisch Internet Marketeer!

We zoeken per direct een Grafisch Internet Marketeer met een opleiding of achtergrond 

in de grafische vormgeving. Met jouw prestatiegericht vermogen bereik je meer dan 

500.000 mensen met wekelijkse e-mails. Je werkt samen met een jong team van 

content marketeers en grafisch vormgevers.

Word jij onze nieuwe 
collega?



Als Grafisch Internet Marketeer ben je met name bezig 

met het ontwerpen van e-mails, social media posts en 

infographics. Daarnaast zul je ondersteunend zijn aan de 

redactie en ICT technische afdeling. Je versterkt het team 

door kritisch te zijn en nog meer verbeteringen 

door te voeren in de UnitedConsumers website en de 

daarbij behorende internetmarketing (o.a. banners en 

affiliate marketing).

Over de functie

Bedrijfsprofiel

Functie-eisen

UnitedConsumers bestaat sinds het jaar 2000 en is een succesvol en groeiend 

internetbedrijf dat consumenten voordeel biedt op tanken, stroom, gas, mobiele 

abonnementen, zorg- en autoverzekeringen. Doordat onze organisatie werkt  

en draait via het internet hebben wij een uitdagende toekomst voor ons.  

Bij UnitedConsumers, gevestigd tegenover Eindhoven Airport, werken ruim  

85 gedreven medewerkers aan het beste voordeel voor consumenten op 

vaste lasten. Wij bedienen honderdduizenden consumenten in Nederland met 

korting, zodat zij meer overhouden voor een leuker leven. Dit doen wij samen 

met gerenommeerde partners: Zorgverzekeraar VGZ, Volmachtpartij Voogd en 

Voogd en energieproducent ENGIE vanuit een zakelijke sfeer. De interne sfeer is 

informeel, direct en gedreven door enthousiasme. 

Nieuwsgierig naar ons bedrijf? Neem een kijkje op ‘Werken bij UnitedConsumers’ op onze 

website: www.unitedconsumers.com.
 

Spreekt bovenstaande je aan en wil je deel uitmaken van onze gedreven en groeiende organisatie? Zie jij deze 

uitdaging met enthousiasme tegemoet? Dan ben jij zeker de nieuwe collega waar wij naar op zoek zijn!

UnitedConsumers, Eindhoven, Luchthavenweg 20 (met uitzicht op het vliegveld)

Voordeel op vaste lasten: zorg- en autoverzekeringen, energie, tanken en mobiele abonnementen 

85 medewerkers met een gemiddelde leeftijd van 29 jaar

•   Minimaal 3 jaar werkervaring 

•   Opleiding/achtergrond op grafisch/marketing

     vlak 

•    Minimaal opleidingsniveau HBO

•    Affiniteit met e-mailmarketing 

•   Analytisch vermogen is een pre 

•   Beheersing van HTML

•   Beheersing van Photoshop, Indesign en Illustrator

Marjolein Bekkers - van Kaathoven (Manager HRM)

06-52502607 | hrm@unitedconsumers.com | www.unitedconsumers.com


