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Sprite IT Managed Services BV 

Vacature Online Marketing 

 

Geslaagde Online Marketeer  
Wil jij aan de slag bij een snelgroeiend full service online marketingbureau? Kun jij klanten adviseren de  
optimale ROI te behalen uit de online marketing producten? Ben jij in staat om topmerken als Nike,  
Skoda en UNC Plus Delta te adviseren en verder te helpen? Solliciteer dan direct naar de functie Online  
Marketing Consultant.  
 

Functie omschrijving  
Als Online Marketeer adviseer je organisaties in de breedste zin van het woord over hun online  
marketing strategie. Je bent eindverantwoordelijk voor het behalen van deadlines, beheer van het budget  
en klantevaluaties. Door jouw advies verbreedt de klant zijn marketing-producten bij Sprite IT en werkt  
Sprite IT mee aan een succesvolle organisatie van de klant.  
 

Overige werkzaamheden:  
 Het onderhouden van het klantcontact, met als doel een langdurige klantrelatie op te bouwen;  

 Creatieve ideeën bedenken om de doelen van onze klanten zo goed mogelijk te behalen.  

 Project coördinatie van je klant, voor de specialisten in het team (SEO, SEA, Development)  
 

Onze organisatie  
Wij zijn een creatief en gedreven full service online marketingbureau en IT specialist. We bedenken,  
creëren en realiseren maatwerk IT- en online oplossingen. In standaard oplossingen geloven we niet. Wij  
weten dat je doelen kunt bereiken met een hoop kennis, een flinke dosis ervaring en een grote scheut  
creativiteit en doorzettingsvermogen.  
 
Bedrijven maken we succesvol door uitgekiende marketingconcepten, gedegen strategieën en  
resultaatgerichte marketingcampagnes. Alleen zo wordt het optimale rendement behaald. Zowel op  
korte- als op lange termijn.  
 
We begeleiden, ondersteunen en voeren uit. Van maatwerk SEA-, SEO en social media campagnes tot  
applicatie ontwikkeling, kantoorautomatisering, migraties en outsourcing. Zo houden we al onze online-  
en IT oplossingen onder één dak. Dat betekent snel schakelen, één contactpersoon en eindeloze  
mogelijkheden. Dat is wel zo prettig voor onze klanten.  
 

Jouw profiel  
Jij beschikt over een relevante HBO-opleiding en hebt minimaal 3 jaar ervaring aan bureauzijde. Je bent  
communicatief vaardig, hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en spreekt de taal van marketeers,  
managers, designers en tekstschrijvers. Je kunt snel schakelen tussen klanten en projecten en bent  
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zelfstandig in staat om het optimale rendement uit campagnes te halen. Daarnaast weet je jezelf door  
jouw passie, betrokkenheid en gedrevenheid, binnen korte tijd onmisbaar te maken binnen ons team.  
 

Wij bieden:  
 Een team en een klantportfolio waardoor jij je marketing carrière naar een hoger niveau kunt 

brengen  

 Een goed salaris en veelvuldige secundaire arbeidsvoorwaarden.  

 Een functie met veel vrijheid en verantwoordelijkheid.  

 Enthousiaste collega’s en een positieve werksfeer.  

 Regelmatige borrels en activiteiten met een hecht en ambitieus team.  
 

Interesse?  
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en wil jij met jouw kennis, enthousiasme en creativiteit ons team  
komen versterken? Stuur je CV en motivatie naar Arvin Singh via asingh@sprite-it.nl. Meer  
informatie of aanvullende vragen? Neem gerust contact op en bel 020-2621330.  
 

Sollicitatieprocedure  
We hopen op voldoende aanknopingspunten om je uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek. We  
willen alles van je weten: je historie, je werkervaring en je mooiste momenten uit je loopbaan tot nu toe.  
In een tweede gesprek testen we je vaardigheden en willen we je trackrecord bekijken. Zorg voor  
concrete cijfers hiervoor. In een laatste gesprek bespreken we de arbeidsvoorwaarden om tot een  
akkoord te komen. Gesprekken kunnen ook in de avonduren plaatsvinden, indien je dat makkelijker vindt.  
 
Wij zitten klaar voor je, het is belangrijk dat je op korte termijn kunt starten! Haal je pak uit de kast, poets  
je CV op en reageer direct!  
 
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld: we ontvangen meer dan voldoende  
interessante kandidaten die we graag zelf selecteren. 
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