
Ben jij opzoek naar een werkplek waar jij jouw creativiteit en lef kan inzetten om onze sfeerhaarden te promoten? 
Vuur is een bron van inspiratie, ontspanning en verzachting. Vuur trekt mensen aan. Het zorgt voor meer contact en 
verbinding. Weet jij deze warmte en passie om te zetten naar effectieve marketing content en campagnes? Kom dan 
eens langs, we vertellen je graag meer over ons bedrijf en deze functie! 

Online Marketeer
Fulltime (32-40 uur per week) @ Heerenveen

De functie
Samen met ons multidisciplinaire marketing team werk jij continue aan de positionering van onze merken. Jij weet 
wat onze (potentiële) klant wil zien! Je gaat aan de slag met het creëren en managen van de content op social media, 
met als doel om onze doelgroep dagelijks te inspireren, activeren en informeren. De werkzaamheden zullen zich 
gedurende jouw dienstverband uitbreiden op het gebied van SEA, SEO, display campagnes, analytics, marketplaces 
en e-mail marketing. Daarnaast kijken we naar wat de marktbehoefte is om hier op in te spelen. 

Wie zoeken wij?
Omdat jij graag wil groeien in het vak Online Marketing vind je het niet erg om steeds meer verantwoordelijkheden 
te krijgen. Je durft nieuwe dingen uit te proberen en daarbij fouten te maken maar je durft ook om hulp te vragen 
wanneer jij dit nodig hebt. Je bent HBO opgeleid in een voor de functie relevante richting. We zoeken bij voorkeur 
iemand met al enkele jaren werkervaring in een soortgelijke functie maar we staan ook open voor een ambitieuze 
starter met de nodige praktijkervaring vanuit studie, hobby of een eigen onderneming.
De voertaal van de organisatie is Engels, maar op kantoor wordt Nederlands gesproken. Beheersing van deze talen 
in woord en geschrift is daarom noodzakelijk. Kennis van de Duitse of Franse taal is een duidelijke pre omdat wij ook 
in deze markten actief zijn. 

Waarom is het zo leuk om bij Glen Dimplex te werken?
1.  Onze producten: Samen bij het vuur. Een goed glas wijn, je favoriete muziek, de warmte om je heen en het licht 

van de vlammen. Dan komen de verhalen. Over wat je hebt meegemaakt die dag, dingen uit je verleden en 
plannen en dromen voor de toekomst. Verhalen die je in deze sfeer van vertrouwen en warmte vertelt. There is 
so much to tell… 

2.  Onze organisatie: Glen Dimplex is een Iers familiebedrijf dat in 1973 is opgericht door de familie Naughton. 
Vandaag de dag is Glen Dimplex een succesvolle multinational en marktleider op het gebied van elektronische 
verwarming en verkoeling. Glen Dimplex Benelux B.V. is hiervan onderdeel en bestaat uit circa 80 medewerkers 
verdeeld over de landen; Nederland, Duitsland, België, Frankrijk en Polen. Wat leuk is aan het bedrijf is dat 
we de kwaliteit en werksfeer van een klein, knus bedrijf kunnen bieden maar tegelijkertijd onderdeel zijn van 
internationale marktleider dat potentie heeft om een leider te zijn in de transitie naar een duurzame wereld.

3.  Ons team: Je wordt onderdeel van een gezellig en overzichtelijk internationaal team van ervaren specialisten en 
een enthousiaste leidinggevende. Constante verandering is een constante factor geworden. Go with the flow, dat 
willen we. Daarvoor hebben we positieve energie, plezier en een goede sfeer nodig. Onze producten en ons team 
bieden dit al, voeg jij je daar aan toe?

Daarnaast faciliteren wij jou in het volgende; 
•  Benodigdheden om je werk goed uit te kunnen voeren; een laptop, de juiste software en een reiskosten 

vergoeding
•  Een goed salaris. Het salaris wordt afgestemd op jouw profiel, we hebben hiervoor eigen salarisschalen
•  We zijn aangesloten bij de CAO Metalektro, wat betekent dat je 27 vakantie dagen en 13 ATV dagen krijgt bij een 

fulltime dienstverband
•  Ontwikkel,- en groei mogelijkheden, we gaan graag met je in gesprek over waar jij over 5 jaar wil staan

Word jij enthousiast van bovenstaande of wil je graag meer van ons weten? We horen graag van je!
Solliciteer via de volgende link: 
https://glen-dimplex.homerun.co/junior-online-marketeer
Wij laten je weten of we je uitnodigen om met Ruud de Vries (Marketing Coördinator a.i.) en Maaike Jans (HR) 
in gesprek te gaan. Wanneer het eerste gesprek positief is word je in de week daarna voor een tweede gesprek 
uitgenodigd, hier zal ook een collega uit het team bij aanwezig zijn.
Voor vragen kun je terecht bij ruud.de.vries@glendimplex.eu of maaike.jans@glendimplex.eu

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Flame Europe


