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Ter versterking van onze organisatie zoeken wij per direct een 

Online marketeer 
's-Hertogenbosch – 32 - 40 uur per week 

 

 

Wat ga je doen? 

Als online marketeer maak je deel uit van de 

afdeling klantenbinding. Jij bent verantwoordelijk 

voor de online zichtbaarheid en vindbaarheid van de 

producten en diensten 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; 

• draagt volop bij aan de ontwikkeling en 

uitvoering van de b2c-marketingplanning 

van de hele afdeling klantenbinding. 

Wat vragen wij van jou? 

• Jij voegt marketingexpertise toe aan onze 

organisatie en weet als geen ander voor 

uiteenlopende doelgroepen de juiste (online) 

beleving te creëren. 

• Je evalueert campagnes en draagt doorlopend 

bij aan onze marktinzichten. 

• Je beschikt over een afgeronde hbo-opleiding 

marketing of vergelijkbaar en hebt 1 tot 3 jaar 

werkervaring in een vergelijkbare functie. 

• Je houdt het overzicht. Bij naderende deadlines 

kun je snel schakelen en weet je in overleg de 

juiste prioriteiten te stellen. 

• Je hebt kennis van het online (advertising) 

werkveld en ruime ervaring om de juiste ROI 

te kunnen bepalen en adviseren (Google 

Ads/Anaytics/ Dispay, Youtube/Facebook 

advertising etc.).  

 

 

• Je hebt ervaring met social media, SEO/SEA en 

werken met en opzetten van contentkalenders. 

• Je houdt van het opzetten, ontwikkelen en 

opbouwen van projecten. En je streeft naar 

verbetering. 

• Je werkt nauwkeurig en je beschikt over 

uitstekende communicatieve vaardigheden. 

• Je bent het visitekaartje van gastvrij 

communiceren, je past het toe maar kan ook 

anderen daar subtiel in meenemen. 

• Je hebt affiniteit met de gezondheidszorg en 

met zorgconsumenten. 

 

Waar ga je werken? 

Service Apotheek is een franchiseorganisatie met 475 

aangesloten apotheken. Dit zijn zelfstandig ondernemers 

die wij ondersteunen bij het behalen van onze 

gezamenlijke missie: de beste farmaceutische expertise 

bieden en daarmee de gezondheid verbeteren van ruim 

4 miljoen Nederlanders. Hoe we dit doen? We zijn 

ambitieus, verbindend en vernieuwend en dat zie je 

terug in al onze producten en diensten. Wij faciliteren 

onze aangesloten apotheken met toonaangevende 

innovaties en we zorgen dat de uitstekende 

eerstelijnssamenwerking en -zorg niet onopgemerkt 

blijft. Voor de klant betekent dit dat ze in een Service 

Apotheek geholpen worden zoals zij dat willen. Je voelt 

daarbij dat het draait om jouw gezondheid. We staan 

voor je klaar: fysiek in onze apotheken én 24 uur per 

dag online.  

 

Wat mag je van ons verwachten? 

Wij bieden jou een uitdagende functie binnen een 

succesvol bedrijf, met veel afwisseling, fijne collega’s en 

een inspirerende werkomgeving midden in de zorg. In 

ons team kan jij het verschil maken. Naast een 

marktconform salaris bieden wij je een mooie 

pensioenregeling. 

 

Solliciteren? 

Heb je interesse? Stuur dan je cv en motivatie voor 

21 september naar Carolien Persoon, Operationeel 

Manager. E c.persoon@serviceapotheek.nl. 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen we niet op prijs 
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