
WIJ BIEDEN JOU:

Vacature: Online Marketeer

Een aantrekkelijk salaris

Persoonlijke aandacht en ruimte voor ontwikkelingEen dynamische en leerzame werkomgeving

Goede arbeidsvoorwaarden

Een jong en enthousiast team van collega’s

Een duurzame samenwerking als uitgangspunt

In de functie van online marketeer ga je op zoek naar samenwerkingsmogelijkheden 

voor UnitedConsumers, met als doel zo veel mogelijk consumenten kennis laten maken 

met de voordelen van ons collectief. Je zet online marketing kanalen in om Nederlandse                       

consumenten te overtuigen om diensten bij UnitedConsumers af te nemen. 

Het uiteindelijke doel is het behalen van zoveel mogelijk nieuwe aanmeldingen. 

Je gebruikt onder andere e-mailbestanden van derde partijen en ledenvoordelen van               

verenigingen en andere consumentengroepen. Middels banners, e-mails en links zet je 

deze groepen in om traffic naar de website van UnitedConsumers te genereren.           

Over de functie

Word jij onze nieuwe 
collega?



• Zoeken naar nieuwe samenwerkingsmogelijkheden
• Online kansen voor promotie van UnitedConsumers   
 vinden
• Actief benaderen van potentiële partners t.b.v.   
 klantwerving
• Optimaliseren van huidige samenwerkingen met partners
• Marketingcampagnes t.b.v. klantenwerving    
 UnitedConsumers opzetten
• Marketingcampagnes analyseren en optimaliseren

In deze functie ben je verantwoordelijk voor:

Bedrijfsprofiel

Functie-eisen:

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

•   Werkervaring 2 tot 3 jaar in een    

     commerciële functie

•   Opleidingsniveau HBO, richting commerciële         

     economie of marketing

•   Je bent enthousiast, resultaatgericht en   

    commercieel ingesteld

•   Je hebt uitstekende communicatie    

 vaardigheden, zowel telefonisch als geschreven

•    Niet bang om op nieuwe kansen/mogelijkheden af  

      te stappen

•   Je hebt een natuurlijke drive om het onderste uit de   

   kan te halen

•   Ervaring met online marketing en e-mailmarketing (is   

    een pré)

•   Fulltime beschikbaarheid (40-urige werkweek)

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 voorzien meer dan 500.000 deelnemers in Nederland van 

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 jij 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! 

Marjolein Bekkers - van Kaathoven (Manager HRM)
06-52502607 | hrm@unitedconsumers.com | www.unitedconsumers.com


