
VACATURE
(online) marketeer

JOUW FUNCTIE
Je werkt mee aan verschillende 
projecten gericht op de (online) verkoop 
van school- en kantoormeubilair.

Je ondersteunt je marketingcollega 
waar je veel mee samen gaat werken. 

Je optimaliseert de BCI website 
en webshop op het gebied van SEO om 
de site beter vindbaar te maken.

Je schrijft en analyseert nieuwsbrieven 
voor onze klanten. 

Je onderhoudt de social mediakanalen 
en online advertenties.
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-
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-
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WIJ ZOEKEN IEMAND DIE...
Je volgt een (MBO of) HBO opleiding 
gericht op markting en bent opzoek 
naar een bijbaantje passend bij je studie.

Je hebt kennis van Google Analytics, 
SEO en SEA. En je weet precies hoe je 
dit voor ons kunt verbeteren. 

Je hebt een creatieve mind om 
enthousiaste en goede content 
te maken.

Je bent bekend met verschillende 
Adobe programma’s zoals, Photoshop 
en InDesign. 

Je hebt doorzettingsvermogen zodat 
we samen de website/webshop naar 
een hoger niveau kunnen tillen!
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WIJ BIEDEN JOU...

Een marktconform salaris zodat je in 
het weekend gezellig een drankje kunt 
doen met vrienden!

Een fijne werksfeer, waarin je in een 
klein en hecht team komt te werken.

Een uitdagende en afwisselende 
parttime job in een modern bedrijf met 
doorgroeimogelijkheden.

Een goede pensioenregeling volgens 
het pensioenfonds Metaal en Techniek.
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-

-
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BCI is continu in ontwikkeling. De komende 
jaren zullen wij als bedrijf een mooie groei 
meemaken. Hier kan jij een belangrijke rol in 
spelen! 
Daarom bieden wij jou: 

OVER BCI
BCI is een familiebedrijf sinds 1925. Deze 
familiaire sfeer zien we dan ook terug op de 
werkvloer. Wij fabriceren zowel standaard- 
als maatwerk meubilair voor scholen en 
bedrijven. We willen groeien met ons bedrijf 
en ons online beter op de kaart zetten. Daar-
om willen we meer gaan investeren in online 
uitingen en leadgeneratie.

GA JIJ DE UITDAGING AAN?
Vragen over deze vacature?
Neem contact op met 
Britt Leferink
06 41 67 59 89
b.leferink@bci.nu

SOLLICITEREN?
Enthousiast? Solliciteer!

Stuur je sollicitatie naar:
Britt Leferink

b.leferink@bci.nu

SCAN OF KLIK EN 
SOLLICITEER DIRECT!

https://bcisollicitatie.paperform.co
https://bcisollicitatie.paperform.co
https://bcisollicitatie.paperform.co

