
 

 

 

 

Online marketeer 

Travelnauts B.V. wil vooruit in de reisbranche! Daarom zoeken we een online marketeer 

die klaar is voor een uitdaging. Word jij gelukkig van het meebouwen aan onze merken 

Travelnauts en Tenzing Travel? Ben je commercieel ingesteld? Heb jij een passie voor 

online marketing en heb je ervaring met SEA, SEO en contentmarketing? Lees dan snel 

verder! 

 

Wie ben je? 

• Je hebt een passie voor online marketing en bent leergierig. 

• Je bent zowel creatief als analytisch sterk. 

• Je bent communicatief vaardig en collegiaal. 

• Je bent commercieel ingesteld. 

• Je zit vol nieuwe ideeën en neemt graag het initiatief. 

• Je hebt oog voor detail, maar overziet ook het grotere geheel. 

• Als je affiniteit hebt met de reiswereld is dat een pré. 

 

Wat ga je doen? 

• Je creëert, monitort en optimaliseert onze Google Ads campagnes (SEA). 

• Je schrijft SEO-proof teksten, waaronder blogartikelen. 

• Je onderhoudt (de content van) onze websites in Wordpress. 

• Je schrijft nieuwsbrieven en bent betrokken bij de overstap naar een nieuw  

e-mailmarketingsysteem zodat we de volgende stappen op het gebied van 

personalisatie & automatisatie kunnen zetten. 

• Je analyseert de resultaten van onze marketinguitingen met behulp van Google 

Analytics. 

• Je stuurt de marketingbureaus waarmee we samenwerken aan.  

• Je denkt mee over de marketingplannen en -budgetten.  

 

Wat heb/kun je? 

• Je hebt kennis van SEA, SEO en Google Analytics. 

• Je kunt inspirerend en vlot schrijven. 

• Je kunt je verplaatsen in onze doelgroepen. 

• Je kunt zelfstandig werken. 

• Je signaleert waar kansen liggen en bent proactief. 

• Je weet wat echt belangrijk is en wat kan wachten tot morgen.  

 

Wie zijn wij? 

Wij zijn een hecht team van ongeveer 30 collega’s die allemaal een enorme passie voor 

reizen hebben. Reizigers in hart en nieren kun je ons wel noemen, samen hebben we 

bijna de hele wereld gezien. We bieden reizen op maat via twee merken aan: Travelnauts 

en Tenzing Travel. Travelnauts verzorgt bijzondere familiereizen op maat, Tenzing Travel 

doet dit voor de reizigers zonder kinderen. Passie, persoonlijke aandacht en kwaliteit 

staan bij ons hoog in het vaandel. 

 

Kom je bij ons werken, dan werk je vanuit een inspirerend kantoor (met uitzicht) in 

Amsterdam en wanneer gewenst (deels) vanuit huis. Je werkt direct samen met onze 

contentmarketeer die al 18 jaar in de reiswereld werkt en komt terecht in een innovatief, 

ambitieus en vooral gezellig team van collega’s. Een team waar je veel van kunt leren, 

fijn mee kunt samenwerken en waar je na werktijd een drankje mee drinkt. Fouten 

mogen gemaakt worden en successen worden gevierd. 

  



   

Wat krijg je verder? 

• Een marktconform salaris 

• Leuke secundaire arbeidsvoorwaarden 

• Ruimte om jezelf te (blijven) ontwikkelen 

• Veel eigen verantwoordelijkheid 

• Veel ruimte voor initiatief en meedenken 

• De mogelijkheid om deels thuis te werken 

 

En nu? 

Top, je bent er nog! Aangezien je tot hier bent gekomen met lezen, laat wat van je 

horen! Stuur je CV samen met je motivatiebrief naar info@travelnauts.nl t.a.v. Inge 

Stam. Heb je nog vragen? Schroom niet en stel ze! 
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