KOM ALS DIGITAL MARKETING MANAGER
BIJ HET INNOVATIEFSTE EN LEUKSTE BEDRIJF
BINNEN DE VERZEKERINGSSECTOR!

Een onderneming voor ondernemers! Yezzer is koploper in
het digitaliseren van de verzekeringswereld in combinatie
met persoonlijk maatadvies. We zoeken een digital
marketing manager, die gaat zorgen voor een acceleratie
op het (online) succes. Ben jij een commercieel gedreven,
zelfstandige en ondernemende digital marketing manager,
die een kick krijgt van het genereren van traffic, marketing,
sales qualified leads en sales conversie. Dan zoeken we
jou!
Wat ga je doen?
Je bepaalt de marketing strategie, zet on- en offline
campagnes op (i.s.m. bureaus). Door de juiste inzet van
paid, owned en earned kanalen weet je je doelen binnen
tijd en budget te realiseren. Je stelt hierbij de klant centraal
en denkt in leads en sales.
Digital Marketing Manager.
Deze rol is op je lijf geschreven als ondernemerschap door
je bloed stroomt. Je kunt hier impact maken op de gehele
marketing en bent succesvol als je volledige ownership
draagt en met net zoveel bevlogenheid te werk gaat als de
rest van het team.

WIE ZIJN WIJ?
De verregaande digitalisering van onze
wereld is een feit, behalve in de
verzekeringswereld. Daar gaat het er nog
lekker ouderwets aan toe, met een adviseur in
pak en word documenten via de e-mail. Bij
Yezzer gaan we wél met de tijd mee en
gebruiken we slimme technologie om
verzekeren voor ondernemers veel
goedkoper, maar vooral ook moeiteloos en
minder stoffig te maken. Wij snappen wat
ondernemers willen. We doen zaken met alle
verzekeraars, waardoor ondernemers goed
kunnen vergelijken; we realiseren
collectiviteits-kortingen, waardoor
ondernemers bij ons de scherpste premies
vinden; ze krijgen persoonlijke hulp van onze
adviseurs indien gewenst; en we doen dat
allemaal in begrijpelijke taal. Plus: we bieden
toegang tot de podcasts, webinars en events
van Boostz die ondernemers verder te helpen.

VERANTWOORDELIJKHEDEN,
KENNIS EN ERVARINGEN:
•
•
•
•
•

•

•
•

Minimaal HBO/academisch werk- en denkniveau;
Voorkeur minimaal 4 jaar ervaring in vergelijkbare rol
Bepalen en uitvoeren van de overall
marketingstrategie.
Analyseren van gebruik(er)sdata en inzichten vertalen
naar effectieve(re) campagnes en flows.
Bepalen, inrichten, inzetten, testen en door
ontwikkelen van performance kanalen samen met
externe bureaus.
Kennis en ervaring met strategie en operatie van paid
(earned) advertising/marketing, marketing
automation, analytics en a/b testen en b2b
marketing.
Online: SEA, SEO, affiliate, display, programmatic,
app, social, marketing automation, email en content
Offline: OOH, RTV of events

WAT BIEDEN WIJ?
•

•
•
•
•

•

Werken bij het innovatiefste, leukste en snelst
groeiende ondernemers verzekeringsplatform van
Nederland
Een gezellig en informeel team;
Ruimte voor eigen initiatieven;
Teamuitjes, vrijdagmiddag borrels én een tap die
altijd aan staat!
13e maand regeling
Uitdagend werk waarbij niet alleen de klant maar ook
jij je dromen kan najagen

Kiki@brandpit.nl

06-46316309

SFEER
Met successen en tegenslagen hebben we
onze dienstverlening steeds verder
verbeterd. Want… zonder tegenslag geen
overwinning! En dit kenmerkt onze
werkmentaliteit: fouten maken is menselijk
en jezelf verbeteren ook. We horen graag
ideeën voor nieuwe initiatieven, of je nou
een week of al drie jaar bij ons werkt.
Daarnaast hangt er een gezellige sfeer op
kantoor en lunchen we altijd gezamenlijk.
Humor en lachen vinden we belangrijk.
Geen mensen in pak en veel variatie in je
dagelijkse werkzaamheden, zoals je dat
alleen bij start-ups ziet. Yezzer is het bewijs
dat werken in de verzekeringssector ook
leuk kan zijn!
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