
Houd jij van spraakmakende en onderscheidende content, kan je nauwkeurig werken en weet jij (straks) als 
geen ander welke content bij onze doelgroep(en) aansluit? Dan ben jij onze ideale kandidaat om ons te verster-
ken! Voor ons marketing team zijn wij per direct op zoek naar een nieuwe collega junior content specialist (m/v).

Al onze online marketing & communicatie bestaat in meer of minder mate uit content. Of het nu voor onze web-
site, een blogartikel, eigen e-mail nieuwsbrief, online advertenties of social media posts is. Voor al deze commu-
nicatievormen is een continue stroom van content nodig. Jouw speelveld als Content Specialist is het uitwerken 
van content in allerlei vormen, uiteraard met SEO (zoekmachine optimalisatie) en performance in je achterhoofd.

Over Haardenexpert
Haardenexpert is al vele jaren dé expert en een begrip in de (online) haarden- en kachelbranche. Een echt fa-
miliebedrijf met Rijssense roots en de Twentse werkmentaliteit, die dit jaar haar 10-jarig jubileum viert. Consu-
menten vinden bij ons de mooiste haarden & kachels, op onze website of in onze showroom in Rijssen. Wij zijn 
gespecialiseerd in het leveren en installeren van kachels en haarden met meubel. En werken door heel Neder-
land en België.

Je gaat werken bij een gezonde en hard groeiende onderneming met veel ambitie. In een professioneel, jong, 
enthousiast en gezellig team, met één gezamenlijk doel: volledige klanttevredenheid door afspraken na te ko-
men: wat we beloven, dat doen we ook echt!

Wat ga je doen als junior content specialist
Als aanstaand en beginnend online content specialist van Haardenexpert weet jij hoe belangrijk het is de doel-
groep op de juiste manier aan te spreken. Onze ideale kandidaat ontdekt zelf hoe je content materiaal creëert 
waar onze klanten én zoekmachines vrolijk van worden. Als content marketeer bedenk je in samenwerking 
met je collega’s van marketing & sales wat er voor nodig is om onze doelgroep te bereiken, raken en in bewe-
ging te zetten. Door middel van het actief analyseren en testen ben je constant bezig om een zo goed mogelijk 
resultaat te behalen. En zorgt dat de juiste content op het juiste moment onze klanten bereikt. In deze rol wissel 
je jouw schrijfwerkzaamheden moeiteloos af met een zoekwoorden onderzoek of neemt zelf initiatief om de 
vindbaarheid en klantbeleving- en ervaring op onze website te optimaliseren.

Het ontwikkelen en toevoegen van website teksten in ons CMS systeem (Magento), omschreven met 
en voorzien van de juiste zoektermen;

Bedenkt en creëert zelf content over onderwerpen die onze doelgroep aanspreekt en weet dit op het 
juiste moment in de klantreis onder de aandacht te brengen;

Zorgt voor een verhaal dat goed leest én hoog scoort. Het is niet genoeg om iets online te zetten en te 
hopen dat mensen het zullen zien. Er zit een plan en doel achter alles wat je doet;

Jij beheert én beheerst het gehele content spectrum. Van social posts en e-mail berichten (Marketing 
Automation) tot krachtige webteksten en blogartikelen voor externe platformen;

Handelt proactief en zelfstandig om ervoor te zorgen dat alle content op de juiste kanalen terecht komt, 
met de juiste tone-of-voice passend bij ons merk en de positionering; 

Jij vindt een optimale afstemming tussen al onze online communicatie uitingen en beheert en bewaakt 
dit proces continue;

Voert controles uit of alle (product)informatie zoals paginatitels, omschrijvingen en aanvullende infor-
matie correct, volledig en duidelijk is, en uiteraard helemaal SEO-proof.
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Waar jij verantwoordelijk voor bent:
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Je beschikt over een afgeronde mbo of hbo opleiding in de richting van communicatie, digital/online 
marketing of e-commerce;

Je hebt recente werkervaring, het liefst 1 tot 2 jaar in een soortgelijke functie;

Je kent de weg in de wereld van digitale en online marketing. Ben je al thuis in het schrijven en optimaliseren 
van SEO teksten dan is dat een sterke pré;

Je hebt de juiste kennis en (analytische) vaardigheden die ervoor zorgen dat Haardenexpert nog sneller en 
beter gevonden wordt;

Je bent en blijft graag op hoogte van nieuwste ontwikkelingen en trends op gebied van digitale marketing, 
content en zoekmachine optimalisatie (SEO). Heb je daarnaast óók interesse en/of affiniteit met 
advertising (SEA) dan vinden wij dat zeker een voordeel;

Je werkt projectmatig, zelfstandig, bent analytisch en resultaatgericht;

Je hebt een vlotte pen, een grote woordenschat en bent een echte creatieveling;

Je bent ontzettend leergierig en gemotiveerd om altijd het beste uit jezelf te halen;

Je verricht zowel strategisch als operationeel werk binnen jouw vakgebied. De manier waarop je werkt biedt 
structuur en overzicht.

Een prettige en informele werkomgeving, waar collegialiteit en samenwerken voorop staat;

Een fijne, professionele werkplek, met alle benodigde tools en software om te presteren;

Een uitdagende baan met veel verantwoordelijkheid;

De vrijheid en ruimte voor eigen inbreng, ideeën en initiatieven;

Een baan met groeipotentie en doorgroeimogelijkheden;

Werken bij een stabiel, gezond en groeiend bedrijf met de gezelligste collega’s;

Regelmatig leuke uitjes en gezellige vrijdagmiddagborrels;

Een salaris passend bij jouw kennis en ervaring;

Een baan voor 32-40 per week;

Een laptop van de zaak;

Vrij op zondag en alle christelijke feestdagen.

Wij maken graag kennis met jou
Zie jij voor jezelf een rol weggelegd binnen ons bedrijf? Solliciteer dan door jouw cv en motivatie te sturen 
naar nmeijer@haardenexpert.nl of ga naar haardenexpert.nl/vacatures. Voor meer informatie over deze 
vacature bel je met Niek Meijer, bereikbaar op 06-38937703 of mailen naar nmeijer@haardenexpert.nl.

Dit krijg je van ons:

Dit ben jij:
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