
 

 

 

Vacature Growth Hacker / 

Conversiespecialist  
 

 

Jij hebt ervaring in de wereld van growth hacking, digitale marketing of een andere 

relevante tak. Hierdoor heb je diepe kennis opgedaan in het beheren en opzetten van 

diverse campagnes zoals SEO, SEA en social advertising. Hier heb je niet alleen 

enorm veel inhoudelijke kennis van, maar je bent ook in staat om datagedreven 

strategieën te formuleren en te presenteren.  

 

Wat ga je doen 

Jij bent iemand die geroemd wordt om je analytische, communicatieve en creatieve 

vaardigheden. Jouw doel: het realiseren en optimaliseren van de online conversiestrategie 

van Assessio Nederland en eelloo. Als Conversiespecialist werk je op een proactieve en 

structurele manier aan de verschillende customer journeys. Met inzichten uit analytics, 

klantfeedback en kennis uit eerdere optimalisaties bedenk je allerlei nieuwe A/B-testen en 

personalisatiemogelijkheden. Je zorgt hiermee voor veel goede leads voor onze 

accountmanagers en je staat je mannetje/vrouwtje op online marketinggebied. 

 

Jouw team 

Op de marketingafdeling werk je als Conversiespecialist samen met de Content Manager en 

de Marketing Manager maar ook vaak met Sales en andere disciplines. Vanuit een 

regisserende rol, bouw je een langetermijnrelatie op. En dankzij jouw commerciële radar, 

ben jij de eerste die met een verbetervoorstel komt. 

 

Jij… 

• hebt ervaring als growth hacker/marketeer, digital marketeer of ervaring in een 

vergelijkbare rol. 

• spreekt vloeiend Nederlands en goed Engels. 

• bent ondernemend en proactief. 

• investeert graag in jezelf en bent leergierig. 

• bent niet bang om te falen, failure = learning. Experimenteren zit in je bloed. 

• beschikt over een gezonde dosis humor, of denkt dat in ieder geval van jezelf       

• krijgt bonuspunten als je ook vaardig bent met Photoshop en Illustrator. 

 

Wij… 

• zijn een groeiende, internationale organisatie met een professioneel en gezellig team. 

• zijn gedreven en gericht op resultaat. 

• zijn informeel, flexibel, open en proberen graag iets nieuws uit. 
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Zero Talent Waste. 

 

Wat wij jou bieden 

• Een passend salaris, afhankelijk van studie, achtergrond en werkervaring. 

• 25 vakantiedagen, reiskostenvergoeding, pensioenregeling (100% vergoed). 

• Flexibele werktijden. 

• Een prettige werksfeer waar kwaliteit en professionaliteit centraal staan. 

• Vrijheid om je eigen werk in te plannen en eigen verantwoordelijkheid om werk naar 

jezelf toe te trekken. 

• Volop mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en training. 

 

Solliciteren 

Direct solliciteren? Of heb je vragen over deze vacature? Neem contact op via +31 (0)85 401 

50 50 of stuur een e-mail naar vacature.nl@assessio.com. 
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