
WIJ BIEDEN JOU

Vacature: SEA Specialist 

Een 40-urige werkweek

Een uitstekend salaris met performance componentEen dynamische en leerzame werkomgeving

Een inspirerende marketing omgeving met online marketing specialisten

Een jong en enthousiast team van collega’s

Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden

Persoonlijke aandacht en ruimte voor ontwikkeling

Heb jij de nodige ervaring opgedaan in Google Adwords, Google Analytics 
en Search Console? En ben je een held in het opzetten van effectieve SEA 
campagnes? 

Dan zijn wij bij UnitedConsumers per direct op zoek naar jou! UnitedConsumers 
zoekt namelijk een ervaren en initiatiefrijke SEA specialist die onze 
marketingafdeling komt versterken.
Jij herkent jezelf als wij zeggen dat je ervan houdt om online te scoren en je 
wordt dan ook enthousiast van goed presterende Adwords campagnes. Als jij 
daarbij graag zelfstandig aan de slag gaat, maar ook in bent voor de nodige 
humor op de werkvloer dan zit je bij ons helemaal op je plek.

Word jij onze nieuwe 
collega?



• Doen van keyword research
• Nauw samenwerken met onze SEO specialist
• Analyseren van concurrentie en marktontwikkelingen
•	 Bijhouden	en	analyseren	van	traffic,	rankings	en	
 conversie
• Opzetten en monitoren van campagnes in Google 
 Adwords
• Schrijven en publiceren van advertentieteksten 
 die presteren
• Mogelijkheden verkennen om online meer 
 resultaat te bereiken

In deze functie ben je verantwoordelijk voor

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	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 de pagina ‘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! 

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

•	HBO+	werk-	en	denkniveau
• Je hebt minimaal 3 jaar SEA ervaring
•	Je	bent	zelfstandig,	maar	je	bent	net	zo	
goed sociaal ingesteld
• Je bent teamgericht en sluit je graag af en 
toe bij de vrijdagmiddagborrel aan

• Je kunt uitstekend en periodiek aan het 
management	je	resultaten	rapporteren.	
•		Google	Adwords,	Analytics	en	Search	Console	

zijn jouw vertrouwde compagnons
• Je werkt graag resultaatgericht en hebt een drive 

om het beste uit je conversie te halen
• Uitstekende communicatieve vaardigheden zodat jij 

concreet nieuwe mogelijkheden kunt uitstippelen

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


