
Kom jij in ons team? 
 

 

 

 

Echte problemen oplossen van echte mensen en hun leven met medicijnen makkelijker 

maken. Daar zet jij je als online marketeer iedere dag weer voor in. Spreekt dat jou ook aan? 

Dan zoeken wij jou.  

 

 

 

 

 

 

 

Jouw werkzaamheden:  

Jij bent als marketing specialist verantwoordelijk 

voor de (online) zichtbaarheid en online 

vindbaarheid van de S van service van onze lokale 

apotheken en de Service Apotheek-organisatie. Je: 

• vertaalt landelijke campagnes naar lokale 

toepassingen en maakt hiervoor de planning en 

materialen; 

• ondersteunt in de communicatie voor (lokale) 

evenementen, zoals openingen van nieuwe 

apotheken, verbouwingen en uitingen van 

trotse nieuw aangesloten apotheken; 

• ontwikkelt, coördineert en beheert online 

owned, earned en paid content van onze 

landelijke producten en diensten en stuurt bij op 

conversie;  

• beheert ons drukwerkportaal, een portaal waar 

onze aangesloten apotheken drukwerk 

personaliseren en bestellen; 

• verwerkt verzoeken voor drukwerk op maat en 

bewaakt hierbij onze huisstijl en tone of voice; 

• evalueert campagnes en draagt doorlopend bij 

aan onze marktinzichten; 

• draagt volop bij aan de ontwikkeling en 

uitvoering van de b2c-marketingplanning. 

(Online) marketeer hbo 32/40 uur 's-Hertogenbosch 

Solliciteren?          
Stuur vóór 10 april 2023 je motivatie en cv 

naar Joost de Wijs, joost@lefrecruitment.nl, 

LEF Recruitment, 06 3437 1365. 

Wie is Service Apotheek?  

Service Apotheek is een franchiseorganisatie met 

ruim 500 apotheken (dat is een kwart van alle 

apotheken in Nederland). De aangesloten apotheken 

zijn zelfstandig ondernemers die wij ondersteunen bij 

onze gezamenlijke missie: de beste gastvrije 

farmaceutische experts van Nederland die leven met 

medicijnen makkelijker maken.  

Vacature 
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Jouw functie: 

Jij weet als geen ander voor uiteenlopende 

doelgroepen de juiste (online) beleving te 

creëren. Wil jij samen met het marketingteam 

gastvrijheid en klantgerichtheid centraal stellen in 

de uitingen van 500 aangesloten Service 

Apotheken? Wij zoeken een gedreven (online) 

marketeer met oog (en oor) voor de juiste toon op 

het juiste moment.  

Wat breng je mee: 

✓ Minimaal 2 jaar werkervaring in een vergelijkbare 

functie. 

✓ Je hebt kennis van het online (advertising) werkveld 

en ruime ervaring om de juiste ROI te kunnen bepalen. 

Daarnaast werk je met Google Ads / Analytics / 

Display / Youtube / Social advertising. 

✓ Je hebt ervaring met social media, SEO en werken 

met en opzetten van contentkalenders. 

✓ Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in 

woord en geschrift en een goed gevoel voor beeldtaal. 

✓  Je hebt affiniteit met de gezondheidszorg en 

interesse in het geven van betrouwbare 

voorlichting. 

Wat wij je bieden: 

Je gaat aan de slag in een kleine organisatie met een 

grote achterban. We hebben echt passie voor onze 

klanten en werken intensief met elkaar samen. Je krijgt 

veel mogelijkheden om je te ontwikkelen. Zowel 

professioneel als persoonlijk. Ook zorgen we natuurlijk 

voor: 

een marktconform salaris en een goede 

pensioenregeling; 

25 vrije dagen; 

een werkweek van 32 tot 40 uur - afhankelijk van wat 

het beste bij jouw leven past; 

een mobiele telefoon en laptop van de zaak; 

een jaarabonnement op online marketingtrainingen. 
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