Functieprofiel online marketeer (32 tot 40 uur)
•
•

Werk je graag in Gods koninkrijk, met enthousiaste en inspirerende mensen?
Word je blij van innoveren, aanpakken en concrete resultaten?

Jij bent mogelijk de online marketeer die we zoeken.
SDOK groeit en daar zijn we ontzettend dankbaar voor. De komende jaren willen we nog meer
christenen in Nederland inspireren met verhalen van vervolgde christenen. Hiervoor zoeken we – als
uitbreiding op ons team – een online marketeer met ervaring.
Of het nou via e-mailmarketing, een online advertentiecampagne of een inhoudelijke leadwerving is,
als (online) marketeer is het je belangrijkste taak om het bereik van onze middelen en campagnes
te vergroten. Je bent productowner van verschillende systemen en werkt samen met collega’s en
externe bureaus. Je staat ondertussen ook zelf met je voeten in de modder.
We bieden je een betaalde baan in een inspirerende organisatie. We zijn enthousiast, creatief en
leergierig.

WAT JE GAAT DOEN
•

•
•
•
•

BEREIK VERGROTEN | Je vergroot het bereik van structurele uitgaven (zoals onze
magazines), producten (events, spreekbeurten, podcast, gebedsapp),
onlinecommunicatiekanalen. Je zet online advertentiecampagnes op via bijvoorbeeld Google
(SEA & SEO), Facebook en Instagram. Wanneer nodig zorg je voor offline ondersteuning.
DATA VERTALEN | Je leest data (bijvoorbeeld van Google Analytics en onze e-mailsoftware)
en gebruikt die als basis voor acties en campagnes.
ONLINE FONDSENWERVEN | Je denkt mee met de online fondsenwerving van SDOK. Dit doe
je in nauwe samenwerking met onze fondsenwerver.
INSPIREREN | Je inspireert het team communicatie & fondsenwerving met nieuwe ideeën,
kansen en mogelijkheden.
ONTWIKKELEN | Je bent productowner van marketingsystemen (zoals onze geefpagina's,
marketingautomation, socialmedia-advertisement) van SDOK en ontwikkelt deze door.

WIE WE ZOEKEN
•
•
•
•
•

GELOOF | Je wilt Jezus volgen en Hem met álles wat je hebt dienen. Je bent actief onderdeel
van een kerkelijke gemeente. Je hebt een hart voor vervolgde christenen
ONDERNEMEND | Je steekt graag je handen uit je mouwen, denkt in mogelijkheden en durft
risico's te nemen. Als je ergens in gelooft, dan ga je er volledig voor.
RESULTATEN | Je houdt van het behalen van concrete resultaten. Je zet door, ook als je met
tegenslag te maken hebt.
FOCUS | Je bent in staat om te prioriteren. Je kunt tegelijk aan meerdere projecten werken.
ERVARING | Je hebt minimaal HBO-werk- en denkniveau. Je hebt ervaring in (online)
marketing en je wilt daarin groeien. Je hebt ervaring met het samenwerken met externe
bureaus. Je kunt omgaan met marketingautomation en kent systemen zoals Active
Campaign, Salesforce, Google Analytics en Facebook Ads.

WAT WE JOU BIEDEN
•
•
•
•

ENTHOUSIAST TEAM | Een informeel, warm, inspirerend en enthousiast team dat met elkaar
doelstellingen formuleert en samen aan projecten werkt.
VRIJHEID | Je krijgt de verantwoordelijkheid en vrijheid om je werk vorm te geven binnen
onze jaardoelstellingen.
CONTRACT | Een jaarcontract met als doel een vaste aanstelling.
ARBEIDSVOORWAARDEN | Een goede werkplek op ons kantoor (omgeving Gorinchem) en
mogelijkheden om thuis te werken. Salaris in overleg, afhankelijk van je ervaring en
opleiding. Prima arbeidsvoorwaarden, waaronder een laptop. We investeren daarnaast in je
professionele ontwikkeling.

WIE WIJ ZIJN
SDOK is een organisatie met zestien medewerkers. De missie van de afdeling waar jij onderdeel van
wordt – communicatie & fondsenwerving (C&F) – is om christenen in Nederland te verbinden met
vervolgde christenen. We willen christenen in Nederland heel graag opbouwen en versterken in hun
geloof.
Binnen C&F werk je samen met zeven collega’s: een onlinestoryteller, een
communicatiemedewerker, een vormgever, een fondsenwerver, een woordvoerder en een
teamcoach.
We vertalen samen de lange termijn doelen naar korte termijn projecten. Je hebt alle ruimte om je
ideeën en visie te delen.

SOLLICITEREN
Stuur je motivatie en je CV of LinkedIN–profiel naar vacatures@sdok.nl. Dat kan tot en met 4 januari
2022. De eerste gesprekken vinden plaats in de week van 13 januari.
Heb je vragen over de vacature? Neem contact op met Arco van Doleweerd, teamcoach van afdeling
Communicatie & Fondsenwerving (0619081086 of a.vandoleweerd@sdok.nl)

