
VACATURE

ONLINE MARKETEER VICE BENELUX
 
OVER VICE
VICE bestaat uit een verzameling van fanatieke, jonge en creatieve schrijvers, art directors, fotografen en regisseurs, die actief 
zijn in de productie en distributie van tijdschriften, websites, IPTV, entertainmentprogrammering, films, dvd’s, boeken, events en 
muziek.

ONLINE MARKETEER VICE BENELUX – M/V (FULL TIME)
Jouw opdracht is voor de continue groei van alle websites van VICE Media te zorgen. Dit gebeurt door alle data van deze websites 
doorlopend te analyseren en met hieruit getrokken conclusies proactief en creatief plannen te maken voor alle verschillende 
websites.

Daarnaast adviseer je de afdeling Brand Solutions vanuit jouw expertise (online en social media) voor campagnes die we voor 
opdrachtgevers van VICE Media produceren zoals Microsoft, Nike, Desperados, Absolut, HUB Footwear en Lenovo.

Je rapporteert in deze functie aan de Head of Marketing & Communications.

KERNCOMPETENTIES
Je bent een nieuwsgierige online native met oog voor detail. Je bezit de vaardigheid te kunnen schakelen vanuit verschillende 
belangen en invalshoeken en bent in staat om voor diverse opdrachtgevers met verschillende eisen, wensen en doelstellingen tot 
oplossingen te komen. Online marketing kun je 360 graden uitrollen. Je kent alle ins en outs van social media en weet dit creatief 
in te zetten om het optimale daaruit te halen - zowel met, als zonder budget. Naast inzicht en kennis van de Nederlandse markt 
heb je een researchend en analytisch vermogen. Je bent geïnteresseerd en proactief bezig met het continu onderzoeken en ontwik-
kelen van monitoring tools om conversie van social media en online engagement te optimaliseren en te anticiperen op de markt 
en ontwikkelingen. Je kunt goed (samen)werken met interne en externe stakeholders. Je kunt dit bewijzen omdat je aantoonbare 
ervaring hebt in het groot maken van een ander medium - je hebt dan ook een diepgaande interesse in nieuws en jongerencultuur.

VAARDIGHEDEN
• Projectmanagement, het kunnen managen van creatieve projecten
 (je werkt veel samenwerken met andere afdelingen zoals redactie, design, sales)
• Sterke communicator, verbaal en schriftelijk
• Uitstekende beheersing van Nederlandse en Engelse taal in woord en schrift
• Analytisch vermogen
• Diepgaande kennis van online media, web content en social media
• Ster in Social Advertising (YouTube, Facebook en Twitter)
• Social Media Management: verstand van content planningen en bijbehorende timelines
• CMS
• A/B Testing 
• SEO / SEA
• Conversie optimalisatie
• Conversie
• E-mail Marketing
• Basiskennis van Photoshop en Illustrator
• Basiskennis van HTML
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VACATURE

EISEN
• Afgeronde relevante HBO opleiding
• Minimaal 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie
• Aantoonbaar ervaring in het grootmaken van een medium

SOLLICITEREN
Stuur je CV en een uitgebreide motivatie naar Carly Renwarin (carly.renwarin@vice.com) onder vermelding van ‘Sollicitatie 
Online Marketeer’. Je kunt reageren t/m 20 oktober 2014. Alleen CV’s met relevante ervaring in het opzetten, groot maken en 
houden van media worden in behandeling genomen. Bij interesse wordt er contact met je opgenomen.
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