
 

 
 
Online marketing/E-commerce medewerker 
Ben jij een bezige bij met een passie voor e-commerce? Gaat jouw hart sneller kloppen van 
het onderzoeken, analyseren en in kaart brengen van de kansen en resultaten? Heb je 
ervaring met e-commerce binnen de B2B branche? Dan ben jij de online marketeer die wij 
zoeken! 
  
Wie zoeken wij? 
Wij zijn op zoek naar een ervaren online marketeer met kennis van e-commerce. Als online 
marketeer bij Apple Bee werk je graag zelfstandig en ben je op zoek naar verbeteringen die 
je direct omzet in een actieplan. Daarnaast ben je hands on, daadkrachtig, resultaatgericht, 
gepassioneerd, inspirerend, vakkundig en houd je overzicht en regie. Je kunt goed 
schakelen tussen strategisch & analytisch denken en operationeel werken.  
 
Samen met het verkoopteam maak je analyses van de e-commerce mogelijkheden om onze 
naamsbekendheid en omzet te vergroten in bestaande en nieuwe markten. Uiteraard kun je 
de resultaten in begrijpelijke taal rapporteren en delen met de rest van het team.  
 
Daarnaast onderhoud je onze website en social media kanalen. Je kunt werken met CMS- 
en ERP-systemen en je hebt ervaring met verschillende social media tools en het opstellen 
van nieuwsbrieven. Je kunt content afstemmen op onze doelgroep en bent in staat om deze 
doelgroep te analyseren om zo de beste boodschap op het juiste moment te delen. 
  
Wat ga je doen?  
Als verantwoordelijke voor de marketing bij Apple Bee ga je zelfstandig aan de slag om ons 
bedrijf op de kaart te zetten, groei te realiseren en mee te denken over de toekomst van 
ons bedrijf. Je zult je onder andere gaan bezighouden met: 
 

• Het opzetten, onderhouden en optimaliseren van onze nieuwe B2B webshop: 
producten toevoegen, wijzigingen doorvoeren, (SEO) teksten schrijven voor 
verschillende pagina’s en conversieoptimalisatie.  

• Het beheren én verbeteren van onlinekanalen (website, social media, e-
mailmarketing) inclusief het monitoren, analyseren en rapporteren van deze kanalen 
plus het doorvertalen naar praktische verbetervoorstellen. 

• Het creëren en optimaliseren van goede SEO-content om de vindbaarheid in 
zoekmachines te vergroten. 

• Zelfstandig de marketingstrategie en -campagne voor Apple Bee opzetten en 
uitvoeren. 

• Het aansturen en begeleiden van verschillende projecten, zoals het ontwikkelen van 
de verkoopcatalogus, ons inspiratie magazine voor consumenten en de fotografie 
van onze meubelen. 



 

Kortom: jij zet alles in het werk om onze dealers en consumenten te informeren, te 
inspireren en te overtuigen! 

Wat vragen wij?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
• Een afgeronde hbo-opleiding bij voorkeur in de richting van e-commerce en online 

marketing. 
• Je bent een ervaren online marketeer met minimaal 3 jaar werkervaring in een 

vergelijkbare rol (binnen de B2B-markt). 
• Nederlands en Engels spreek en schrijf je uitstekend, een goede beheersing van de 

Duitse taal zowel mondeling als schriftelijk is een pré. 
• Je pakt zaken graag snel op en je bent secuur. 
• Je werkt zelfstandig en enthousiasmeert de mensen in jouw omgeving. 
• Kennis van Google Analytics, Google Tag Manager, Google Optimize en de 

expertise om deze tools in te zetten en te vertalen naar resultaatgerichte 
campagnes. 

• Je hebt kennis van en ervaring met SEO-optimalisatie. 
• Google Advertising en SEA-kennis is een pré. 

 
Genoeg over jou! Wie zijn wij?  
Apple Bee is een familiebedrijf dat al ruim 25 jaar innovatieve tuinmeubelen ontwerpt en 
produceert in Azië. De verkoop en logistiek, voor Nederland en zo’n 20 exportlanden, 
wordt centraal geregeld vanuit ons kantoor en logistiekcentrum in Dongen. Wij hebben de 
passie om op een creatieve en vakkundige wijze invulling te geven aan blijvende 
vrijetijdsmomenten voor mensen. Dit doen wij in een informele sfeer met een gemotiveerd 
team. 
 
Wat bieden wij? 

• Een toffe functie met veel afwisseling en verantwoordelijkheid in een groeiende 
internationale organisatie;  

• Dienstverband voor 40 uur met een marktconform salaris;  
• Collectief pensioen; 
• 24 vakantiedagen; 
• Een eigen werklaptop en werktelefoon; 

• Een fijne informele werkomgeving met enthousiaste, gezellige collega’s;  
• Alle kansen om je zelf verder te ontwikkelen en wij denken daarin graag met je mee!  

 
Interesse?  
Klinkt dit als jouw volgende stap? Twijfel niet en solliciteer nu! Wij ontvangen graag je CV 
met motivatie brief via sollicitatie@applebee.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met 
je op! Heb je nog vragen wat betreft de functie? Stel deze dan gerust via bovenstaand e-
mailadres. 


