
Legamaster, 
brand of the edding group

In deze uitdagende nieuwe pionierspositie bij Legamaster ben jij verantwoordelijk voor het optimaal vormgeven van Digital 

Marketing. Jij maakt inzichtelijk wie de klant is, waar die zich bevindt en wat de klantvraag is. Je hebt een succesvol track record in 

Digital Marketing en je bent bekend met het opzetten van nieuwe marketingkanalen, business-to-business, online leadgeneration 

en verschillende tools zoals SEO, Google Adwords, Facebook en LinkedIn advertenties. Deze uitdagende functie biedt jou de kans 

om het Digital Modern Marketing van de grond af aan op te bouwen!

Legamaster International B.V. The Netherlands
+31 (0)573 713 000 www.legamaster.com 

VACATURE
Digital Marketing Manager

We zijn op zoek naar een Digital Marketing Manager die het merk 

Legamaster en productverhalen kan vertalen in boeiende digitale erva-

ringen. Pionieren is jouw passie en jij loopt voorop wat betreft digitale 

ontwikkelingen. Jij weet de traffic naar de digitale kanalen (website, 

social media) te vergroten. Vanuit jouw sterk ontwikkelde analytische 

vaardigheden en data gedreven houding weet jij het juiste inzicht te 

geven in de verschillende fasen van de salesfunnel. Hierdoor weet je 

een optimalisatieslag te slaan  in de activiteiten met als resultaat toena-

me van het aantal MQL’s. 

Wat ga jij doen?

•	 Je beheert de complete online customer journey om MQL’s te 

 genreren, dit betekent: Beheer en optimalisatie van de internationale  

 (mobiele) website, social media kanalen, e-mailcampagnes, reclame 

 campagnes en content-syndicatie;

•	Het verzamelen van inzichten en vereisten, het identificeren van de  

 scope, budgettering, briefing en planning van de creatieve en tech- 

 nische teams en bureaus, monitoring van waardecreatie en analyses/ 

 evaluaties.

 

Als onderdeel van het bredere marketingteam werk je voornamelijk 

samen met de Marketing Communications & PR Manager en de Mar-

keting Automation Specialist. Bovendien heb je regelmatig contact met 

de Product Marketing & Sales Teams om de digitale strategie en de bij-

behorende commerciële kalender (mede) te creëren en te monitoren. Je 

hebt visie op content doelstellingen en weet de juiste balans te creëren 

tussen creativiteit en commercie in de verschillende uitingen door de 

customer journey. Daar creëer je vervolgens de passende voorzieningen 

voor. Je coördineert de continue optimalisatie en UX ontwerpimple-

mentatie van de website en je leidt alle digitale initiatieven en platforms 

cross-channel / cross-departmental. 

Wat wordt er van jou gevraagd?

•	Afgeronde HBO | WO opleiding, bijvoorbeeld richting marketingcom-      

 municatie of Digitale Marketing;

•	Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie. 

 Daardoor beschik je over (ruime) ervaring met het opzetten van   

 nieuwe online marketingkanalen en heb je kennis van on- en offline  

 methoden voor het genereren van leads;

•	Succesvol trackrecord in SEO, Google Adwords, Facebook- en Linked-

 In-advertenties, retargeting, weergave, affiliatie, analyse of attributie,  

 hetzij door eigen expertise of werkervaring

•	Bekend met tools zoals Google 360   suite (Analytics, Optimize, Attri- 

 bute), feed- & campagnebeheer (zoals bGenius), BI-analyses & dash- 

 boards (zoals Tableau & Data Studio) en marketingautomatisering  

 (zoals Salesforce Marketing Cloud en Marketo);

•	Uitstekende kennis van de Engelse taal in woord en geschrift;

 Intrinsiek geïnteresseerd in en verstand van Digital Marketing, op de  

 hoogte van de nieuwste trends en ontwikkelingen 

Waar ben jij sterk in?

•	 Je bent een onafhankelijke en gestructureerde projectmanager met  

 oog voor detail

•	 Je kunt verschillende cross functionele/internationale projecten 

 managen

•	 Je bent een leider op gebied van digitale best practices en je wijze  

 van benadering

•	 Je bent ondernemend en creatief

•	 Je bent data gedreven en je hebt sterke analytische vaardigheden

•	 Je bent sterk in het onderkennen van de gevoelens en behoeften van  

 anderen en weet dit om te zetten in concrete acties

•	 Je bent empathisch en overtuigend

•	 Je hebt sterke leiderschapsvaardigheden en bent gefocust op het  

 (weer) succesvol maken van anderen

 

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Jesse 

Lennards, Marketing Director, tel.nr. (+31) (0)573 - 71 30 00.

Geïnteresseerd? Mail je motivatie en c.v. naar onze HR afdeling 

via hr@legamaster.com


