Digitale Marketeer – fulltime
Solliciteer vóór 1 december via steven@change.inc en neem bij vragen contact op met 020-2215065
Over Change Inc
Change Inc. is een modern mediahuis en platform ineen, dat inspireert, informeert en verbindt. Onze
journalisten spreken met wetenschappers, beleidsmakers en mensen uit het bedrijfsleven en
tekenen al hun verhalen en mijlpalen op. Dat levert iedere dag opnieuw een schat aan waardevolle
content op, waar alle professionals in ons netwerk hun voordeel mee kunnen doen. Ook maken we
verhalen en podcasts met en over onze partners: bedrijven met wie we samenwerken en die grote
stappen voorwaarts zetten in de klimaattransitie. Door vandaag de economie van de toekomst vorm
te geven. Wij bieden ze een podium om daarover te vertellen en brengen mensen met elkaar in
verbinding door onze partners en andere mensen uit ons netwerk uit te nodigen voor allerlei soorten
bijeenkomsten over duurzaamheid.
Doel van deze functie:
•

Groei van de Change Inc. community (in omvang, engagement en waarde) door gebruik van
alle beschikbare digitale marketing tools en kanalen.

Verantwoordelijkheden
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Groei van het Change Inc. bereik en community via online kanalen
Maken en optimaliseren van email automations.
Identificeren en activeren van doelgroepen voor Events en converteren naar Event
inschrijvingen (op basis van Hubspot).
Conversie naar Pro members optimaliseren door middel van o.a. website, email en (offline)
Events.
Eigenaar van de Hubspot database (kwaliteit en gebruik).
Samenwerken met Project Managers van Change Inc. evenementen.
Ontwerp en executie van impactvolle paid (social) campagnes voor groei van de Change Inc.
community en maximaliseren van Event inschrijvingen.
Beheer van dashboards en maken van aanbevelingen voor acties.
Leg de basis voor een Social Media strategie om de Change Inc. kanalen beter te gebruiken.

Wat breng je mee
•
•
•
•
•
•
•

Je ademt digitale marketing.
Je bent helder en duidelijk in je communicatie.
Je hebt ervaring met Hubspot of een vergelijkbaar systeem.
Je staat open voor feedback en bent gemotiveerd om de behoeftes van zowel individuen als
bedrijven te begrijpen en te gebruiken in je werk.
Je bent gericht op het eindresultaat en werkt planmatig.
Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau.
Je hebt een intrinsieke motivatie om de wereld beter en duurzamer te maken.

Met wie en waar werk je
•
•
•
•
•

Je kan per direct aan de slag
Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar
Wij werken hybride en zijn te vinden in WestBeat - Rijnlandlaan 3, Amsterdam
Marktconform salaris
Je bent onderdeel van het community team en rapporteert aan de Team Lead van jouw team

