VACATURE: SENIOR E-MAIL MARKETEER

Omnitailers is een jong en snelgroeiend marketingbedrijf met een faciliterend platform voor fysieke winkeliers en

merken in de fashionbranche. Omnitailers heeft een groot en loyaal klantenbestand wat continu wordt uitgebreid en

geoptimaliseerd. Ben jij de zeer ervaren en resultaatgerichte Senior E-mail Marketeer die de opbrengst uit dit bestand
vergroot en optimaliseert?

De Omnitailers formules bieden diverse kanalen (webshops) met ieder een eigen imago en doelgroep, maar met dezelfde
doelen: beter klantcontact, meer online aanwezigheid, een groei in omzet, minder restvoorraad en het behouden en/of
verbeteren van de merkbeleving. De formules van Omnitailers zijn:

LOCALS UNITED - www.localsunited.nl

Locals United brengt fysieke winkels samen op www.localsunited.nl. Naast dat het aanbod van de winkelier op Locals United
wordt aangeboden, opent de winkelier ook meteen een eigen webshop. Zo is de winkelier 24/7 open - online én offline. De
winkelier bereikt een groter publiek, verkoopt meer en houdt minder restvoorraad over.

BRANDKIDS - www.brandkids.nl

Brandkids is een uitgebreide webshop met kinderkleding van topmerken voor papa’s en mama’s. De webshop heeft een

geavanceerde filtering, zodat je gemakkelijk kunt vinden waar jij naar op zoek bent. Via mailings en social media inspireren
en adviseren wij de ouders om de kast van hun kids verstandig te vullen.

shopVIP - www.shopvip.com

ShopVIP is een online sample sale voor de slimme fashionista’s. Door je aan te melden bij shopVIP ontvang je exclusief

de beste deals in jouw mailbox. Je shopt de mooiste A-merken met korting oplopend tot 80%. Jassen, tassen, schoenen,
sieraden en meer… Elke dag wat nieuws én exclusief voor shopVIP-leden!

Omnitailers bestaat uit een gedreven team, waar misschien wel een plekje vrij is voor jou! Wij zijn gevestigd in de

Suikersilo’s in Halfweg (tussen Amsterdam en Haarlem). Goed bereikbaar met het openbaar vervoer (tegenover station
Halfweg-Zwanenburg) of met de auto.

WAT GA JE DOEN?
Jij bent de Senior E-mail Marketeer die verantwoordelijk is voor onze e-mailcampagnes. Je doelstelling is het
maximaliseren van de opbrengsten uit de mailings. Je bent onder meer verantwoordelijk voor:
•

bepalen en optimaliseren van de e-mailmarketingstrategie;

•

ontwikkelen van klantsegmentatie waarbij je data analyseert om de campagnes effectiever te maken;

•
•
•
•

plannen en creëren van e-mailcampagnes, in samenwerking met het team;
groei van de e-maildatabase;

optimalisatie van de e-maildatabase;

analyse en rapportage van de successen van je e-mailcampagnes;
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•

verrijken van bestaande klantprofielen;

•

het mede maken van de budgetten voor e-mailmarketing;

•
•

je maakt afspraken met en onderhandelt over voorwaarden met partners;
het verhogen van de omzet die voortvloeit uit het e-mailmarketingkanaal;

In de functie van Senior E-mail Marketeer werk je nauw samen met je collega’s van de marketingafdeling. Je rapporteert
rechtstreeks aan de Marketing Director.

WAT BRENG JE MEE?
•

ervaring van minimaal 3 jaar met het opzetten van e-mailcampagnes, ook op strategisch niveau;

•

je hebt een universitaire studie, in de richting marketing, communicatie of economie afgerond;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

persoonlijke uitstraling en houding waardoor je het regelt;

ervaring met werken met diverse ESP’s, zoals Clang, Copernica of Mailchimp;

ervaring met het berekenen van resultaten van e-mailcampagnes en de rapportage daarvan;

ervaring met het segmentatie van klantenbestanden en de toepassing daarvan waardoor de prestaties van 		
campagnes verbeteren;

ervaring met A/B testen en het optimaliseren van campagnes;

uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal in spreken en schrijven;

ervaring met het verwerven van nieuwe klantprofielen en het verrijken daarvan;
initiatief en creativiteit en uiteraard het denken vanuit de klantbehoefte;
een commerciële, resultaatgerichte en gepassioneerde werkhouding;
bij voorkeur je HTML-kennis hebt en/of vormgevingsvaardigheden;

WAAR WOON JE?
Wij verwachten dat je woonachtig bent in of in de omgeving van Amsterdam.

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN?
•

Een inspirerende werkomgeving in Sugarcity, Halfweg

•

Uitdaging in je functie en ruimte om mee te groeien in een dynamische onderneming

•

Gedreven en enthousiaste collega’s

•

Arbeidsvoorwaarden die marktconform zijn

•

24 vakantiedagen per jaar

HOE SOLLICITEER JE?
Stuur uiterlijk 18 november 2016 je sollicitatiebrief met CV naar Cherelle Lieffering, Marketing Director:
cherelle.lieffering@omnitailers.com.
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