Verscholen in de prachtige bossen van Beetsterzwaag ligt het best bewaarde geheim van
Friesland: vijfsterrenhotel Landgoed Lauswolt.
In een adembenemende omgeving zorgen wij ervoor dat het onze gasten geen moment aan
iets ontbreekt. Wij hebben maar één doel: onze gasten de meest unieke en onvergetelijke ervaring bieden.
Ben je van nature gastvrij, heb je een opgewekt karakter en een commerciële drive en werk je
graag met een fantastisch product in een prachtige omgeving?

Wij zijn, als aanvulling op ons commerciële team voor 24-32 uren per week op zoek naar een:

Online Marketeer (PT)
Wij zijn op zoek naar een ondernemende, energieke, resultaatgerichte en ambiteuze nieuwe
collega.
Iemand die:


Met zijn/haar ondernemende en creatieve brein ludieke marketingacties ontwikkelt met
als doel omzetverhoging voor de korte en lange termijn;



Al het marketing- en communicatiemateriaal creëert en bewaakt (online & offline);



Verantwoordelijk is voor het coördineren en optimaliseren van Google Analytics, SEA,
SEO en Meta Search activiteiten;



Zelfstandig en voortdurend het beheer van onze website verzorgt; lay-out, content
creatie en analyse;



Graag de wensen en behoeften van de verschillende gastsegmenten in kaart brengt om
zo doelgerichte acties te kunnen initiëren;



De ambitie heeft om zich verder te ontwikkelen op het gebied van data analyse;



Verantwoordelijk is voor het opstellen en uitvoeren van de social media strategie;



Verantwoordelijk is voor Online Reputation Management; o.a. het beheren en beantwoorden van reviews op de diverse review sites;



Al het foto- en videomateriaal beheert;



Op de hoogte blijft van de laatste online marketing trends en ontwikkelingen.

Als Online Marketeer ben jij een duizendpoot. Wij zoeken iemand die:


Afgestudeerd is aan het HBO, bij voorkeur een marketing gerelateerde opleiding;



Minimaal 2 jaar ervaring heeft in een online marketing functie;



Ervaring heeft met Meta search, Google Analytics, SEA, SEO en social media;



Vaardig is met bewerkingsprogramma's zoals Photoshop.



Een creatief brein heeft;



Nederlands en Engels vloeiend spreekt en schrijft;



Communicatief sterk is;



Een pro-actieve en zelfstandige houding heeft;



Een passie en gedrevenheid heeft voor de hotellerie en het vakgebied marketing;



Op maximaal 40 (auto)minuten reisafstand woonachtig is.

Wat hebben we jou te bieden?
Een uitdagende baan in het hogere segment van de hospitality in een prachtig
5-sterren bedrijf. Daarbij bieden we je veel ruimte voor eigen ontwikkeling en vrijheid om te
ondernemen.
Bij Landgoed Lauswolt in Beetsterzwaag kun je rekenen op een fantastisch team om mee te
werken. We doen ons werk met passie en betrokkenheid. We zijn behulpzaam naar gasten én
collega’s en springen in waar het nodig is. Landgoed Lauswolt is als een hechte familie.
Wij gaan graag een langdurige relatie met je aan. Als jij je werk met plezier en enthousiasme
doet, dan straal je dat uit naar je collega’s en naar onze gasten.

Arbeidsvoorwaarden
Voor de vacature van Online Marketeer bieden we uitstekende (secundaire) arbeidsvoorwaarden:


Een marktconform salaris.



De mogelijkheid tot een vast contract.



Reiskosten vergoeding.



Korting bij partnerbedrijven op het gebied van eten, drinken en overnachten.

Sollicitatieprocedure
Ben jij daadkrachtig en wil je graag groeien in je carrière? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Dan ontvangen we graag jouw sollicitatie met een motivatiebrief en CV via
MAttema@lauswolt.nl

