
• Analyseren van de doelgroep en hun 
 zoekgedrag

• Uitvoeren van web analyses naar de 
 huidige (SEO) bezoekers

• Bepalen van de benodigde aanpassingen op   
 de website in techniek, architectuur, 
 content en autoriteit

• Rapporteren over de posities, bezoekers en    
 conversie/omzetwaarde uit de verschillen  
 de kanalen

• Proactief meedenken over en
 aangeven hoe we onze
 doelstellingen kunnen bereiken

• Meedenken en meewerken aan de   
 verdere verbetering van de SEO   
 strategie en aanpak

•	 Definiëren	van	online	doelstellingen		
 en KPI’s van UnitedConsumers

• Opstellen van een meetplan en
 ondersteunen in het optimaal
 inrichten van de webanalytics
 omgeving

• Analyseren van afhaakmomenten
 van bezoekers en formuleren mo  
 gelijke oorzaken en hypotheses

•	 O.b.v.	hypothese	een	test	definiëren
 om d.m.v. A/B- of multivariate   
 testen de conversie van de site en   
 de nieuwsbrief te verbeteren.

 

WIJ BIEDEN JOU:

Vacature: Conversie Optimalisatie Specialist

Werkzaamheden:

Een aantrekkelijk salaris

Een 40-urige werkweekEen dynamische en leerzame werkomgeving

Interessante arbeidsvoorwaarden

Een jong en enthousiast team van collega’s

Persoonlijke aandacht en ruimte voor ontwikkeling

Word jij onze nieuwe 
collega?



Ben jij altijd op zoek naar online verbeteringen? Meer 

bezoekers via SEO en SEA kanalen, maar ook via 

e-mail, affiliate en social? On page optimalisatie staat 

voor jou gelijk aan A/B testen, analyseren en dagelijks 

mogelijkheden zien om vanuit het detail bij te dragen 

aan het grotere geheel: meehelpen met de groei van 

UnitedConsumers.

Wij zijn per direct op zoek naar een Conversie 

Optimalisatie Specialist met een haviksoog als 

het gaat om CTR en Usability en een flinke dosis 

nieuwsgierigheid naar nieuwe ontwikkelingen 

binnen online marketing in brede zin.

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, aardgas, 

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 80 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 de leuke dingen in het leven. Dit 

doen wij samen met gerenommeerde partners: ANWB, 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! 

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

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

80 medewerkers met een gemiddelde leeftijd van 28 jaar

•  Analytisch denken

•  HBO/universitair werk- en denkniveau 

•  Uitstekende communicatieve vaardigheden 

•  Minimaal 3 jaar ervaring binnen soortgelijke  

   functie 

•  Absolute passie en drive voor websites en vooral  

    hoe ze nog beter kunnen!

•  Kennis van Google Analytics, VWO/Optimizely, Web  

     Analytics, HTML en CSS

•  Uitgebreide kennis m.b.t. on-page SEO (Content, HTML     

     & Architectuur) en off page SEO

•  Zelfstandig met gevoel voor het team, resultaatgericht  

    en een pro-actieve mentaliteit (geen 9 tot 5).

Marjolein Bekkers - van Kaathoven (Manager HRM)

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


