
Vacature: Junior Content Marketeer

Ben jij een ‘marketeer met publicatiedrift’ en een echte winnaarsmentaliteit? Ben je daarnaast creatief en 

altijd op zoek naar nieuwe invalshoeken? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Voor onze marketingafdeling zijn wij per direct op zoek naar een gedreven Junior Content Marketeer om 

onze online marketingmogelijkheden naar het volgende niveau te brengen. Voor UnitedConsumers is een 

groot gedeelte van de bezoekersstromen afkomstig van zoekmachines. Om het optimale resultaat uit deze 

zoekmachines te kunnen halen, zoeken we een nieuwe collega met een innovatieve blik op SEO en content 

marketing.

Jouw speelveld is het internet en de partijen die daar opereren. Het is aan jou de uitdaging om de groei en ontwikkeling 

op het gebied van online vindbaarheid te ondersteunen en verder uit te breiden. In samenwerking met collega’s 

formuleer je duidelijke targets met betrekking tot het verbeteren van het linkprofiel en de ranking van UnitedConsumers 

in zoekmachines:

Je denkt actief mee met de SEO copywriters over content ideeën die de positie van UnitedConsumers in de 

zoekmachines verbeteren

Je kunt met jouw kennis en inzicht in de verschillende online en andere communicatiekanalen een brug slaan tussen

online content en publicatie mogelijkheden

Je doet research (bijv. concurrentieonderzoek) en werkt aan duurzame relaties met (mogelijke) contentpartners 

voor UnitedConsumers

Schrijven en publiceren van persberichten die het nieuws halen

Bewerken en beheren van online content en navigatiestructuren in ons CMS

Actief deelnemen aan projecten rondom het marketingkanaal content marketing

Altijd op zoek naar nieuwe wegen om online te publiceren

Over de functie

Word jij onze nieuwe 
collega?



Schoolverlater of starter met HBO werk- en denkniveau,   

een opleiding richting journalistiek of communicatie 

Een eerste ervaring met content- en/of online marketing 

(ervaring met SEO is een pré)

Schrijftalent met een foutloze beheersing van de 

Nederlandse taal

Basiskennis van CMS 

Vlot kunnen communiceren, zowel aan de telefoon als

geschreven

Kunnen werken in een hoog tempo waarbij kwaliteit

gewaarborgd blijft

Proactief en commercieel vaardig persoon

Winnaarsmentaliteit, ‘drang om te scoren’

Leergierig en nieuwsgierig

Zelfstandig maar ook een vaardig

samenwerker

Fulltime dienstverband (40 uur)

Functie-eisen Wij bieden jou

Wij bieden aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, 

een goede pensioenregeling en andere 

interessante secundaire arbeidsvoorwaarden in 

combinatie met een goed passend salaris. 

Persoonlijke aandacht en ruimte voor ontwikkeling 

vinden wij erg belangrijk. Een duurzame 

samenwerking is voor ons altijd het uitgangspunt.
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Bedrijfsprofiel

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 de pagina ‘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

Marjolein Bekkers - van Kaathoven (Manager HRM)

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


