Online MarCom specialist (40 uur)
Maak jij het je eigen?
Over onze werkwijze
De kracht van Eneco eMobility is onze vaardigheid om op maat gemaakte oplossingen
voor elektrisch vervoer te creëren op een snelle en professionele manier. Onze klanten
zijn vooral zakelijke klanten, zoals leasemaatschappijen en automotive partijen.
Bij Eneco eMobility werken we samen in een informele sfeer. Door de korte lijnen tussen
de verschillende afdelingen pakken we vraagstukken snel en efficiënt op. Er is een
enorme drive binnen het team waarmee we onze klanten en partners optimaal helpen bij
hun omschakeling naar elektrisch vervoer. We voelen ons verantwoordelijk voor onze
klanten en beschouwen hun uitdagingen als die van onszelf. We werken altijd met
respect voor de natuur, omgeving en elkaar en zorgen er zo voor dat de wereld met
duurzaam, elektrisch vervoer een stukje mooier en schoner wordt.
Wat vinden wij belangrijk?
Over onze waarden
Klanten, mensen en zingeving staan centraal bij ons. We vinden het belangrijk dat
iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt op kantoor en hechten veel waarde aan
onze open sfeer, de persoonlijke en professionele ontwikkeling en het welzijn en vitaliteit
van onze collega’s. In een sector waar de ontwikkelingen elkaar in razend tempo
opvolgen en waar de druk soms gevoeld kan worden, vinden wij het belangrijk om voor
elkaar en voor onszelf te zorgen. Om op de hoogte te blijven van de werkzaamheden van
onze collega’s, investeren wij veel in ons team en de onderlinge communicatie.
Jouw functie
De online MarCom Specialist is een ervaren, ‘cutting edge’ online marketeer. In deze rol
ben je onderdeel van het Marketing en Communicatie team en lever je een duidelijke
bijdrage aan de ambitie en groei van Eneco eMobility. Je richt je vooral op ‘best of class’
online strategieën. Je bent bekend met Growth Hacking, bent een teamspeler en je sluit
naadloos aan bij onze cultuur.
Wat ga je doen?
 Je bedenkt de beste online strategie en werkt deze uit in nieuwe marketing
campagnes
 Je optimaliseert onze website, houdt die up-to-date en verbetert de vindbaarheid;
 Je zorgt voor efficiënte en effectieve communicatie-ondersteuning aan Sales en
Operations
 Je ontwikkelt nieuwe (online) marketing initiatieven rond proposities
 Je helpt mee bij de organisatie van evenementen
 Je bent continu up-to-date over de laatste MarCom ontwikkelingen
Jouw Afdeling
Marketing en Communicatie is onderdeel van ons Commerciële team met sales collega’s
in binnen –en buitenland. Je rapporteert aan de Lead Marketing en Communication, die
verantwoordelijk is voor alle internationale merk-, marketing-en communicatiezaken.
Jouw profiel
Eneco eMobility is op zoek naar een proactieve, nieuwsgierige, onafhankelijke collega. Jij
weet waar jouw prioriteiten liggen en hoe jij jouw projecten moet leiden en bewaken.
Door de snelle ontwikkelingen binnen het bedrijf kan het zijn dat jouw focus en
verantwoordelijkheden verschuiven binnen jouw afdeling. Het is daarom belangrijk dat jij
een flexibele collega bent die niet bang is om te pionieren op onbekende terreinen.







Je hebt HBO of universitair diploma met 3-5 ervaring in B2B en B2C/b2b2c markten
Je beschikt over relevante kennis en ervaring met de ontwikkeling, implementatie en
monitoring van SEO/SEA, Social Media, en online campagnes
Je bent op de hoogte van de nieuwste MarCom ontwikkelingen en bent hierin een
adviseur en specialist binnen eMobility
Je brengt een mooi netwerk van relevante vakspecialisten mee
Bij voorkeur heb je ook professionele kennis van de landen om ons heen en spreekt
Duits (en Frans)

Ons bedrijf
Eneco eMobility is een snelgroeiende laaddienstverlener in Nederland, België, Luxemburg
en Duitsland. Voor onze klanten maken we elektrisch rijden gemakkelijk en verzorgen wij
de installatie en exploitatie van laadvoorzieningen voor elektrische auto’s. Eneco
eMobility is in 2007 begonnen als een project binnen moederbedrijf Eneco. Het bedrijf is
geëvolueerd van een afdeling binnen Eneco naar een zelfstandig internationaal bedrijf
met Eneco Group als aandeelhouder. Deze zelfstandigheid kenmerkt zich door een eigen
identiteit en een eigen kantoor: Eneco eMobility is gevestigd in hartje Rotterdam
tegenover het Centraal Station.

Interesse in deze functie? Stuur dan jouw CV en motivatie naar work@enecoemobility.com.

