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Als Contentmanager weet jij als geen ander welke content relevant is en hoe je de 

verschillende doelgroepen daarmee kunt bereiken. Het gaat niet alleen om artikelen 

schrijven en nieuwsbrieven maken, maar ook om podcasts opnemen, whitepapers 

schrijven en webinars organiseren. Je weet precies hoe je onze klant op de hoogte 

houdt van onze dienstverlening, op een geautomatiseerde en gepersonaliseerde 

manier. 

 

Wat ga je doen 

Het vormgeven en uitvoeren van de contentstrategie met passende inhoud per kanaal en 

doelgroep; 

• Je bekijkt hoe we digitale personalisatie naar een volgend niveau kunnen tillen; 

• Het creëren van content voor diverse doelgroepen; 

• Je schrijft diverse content voor onze doelgroepen, van diepgaande whitepapers en 

inhoudelijke blogs tot nieuwsberichten en uitgebreide applicatiepagina’s; 

• Je analyseert de data vanuit artikelen, podcasts, video's, sociale media en 

marketingcampagnes en kijkt waar kansen liggen; 

• Genereren van traffic naar de corporate website en toewerken naar een groei van 

conversie; 

• Je verdiept je in verschillende tools om onder andere de zoekmachineoptimalisatie (SEO) 

te optimaliseren. 

• Je bent betrokken bij het organiseren van events en webinars, 

 

Jouw team 

Als Contentmanager maak jij deel uit van het marketingteam en heb je veel contact met de 

Accountmanagers en Researchteam. 

 

Jij… 

hebt een flexibele instelling! Je staat stevig in je schoenen, bent communicatief sterk 

en storytelling is je tweede natuur. Je bent iemand die zijn of haar mouwen 

opstroopt en dingen gedaan krijgt. Je legt snel en makkelijk verbindingen, bent 

georganiseerd, enthousiast, proactief en doelgericht. Je vertaalt eenvoudig complexe 

onderwerpen naar de taal van onze doelgroepen. Daarnaast ben je goed in staat om je in te 

leven in onze klanten en hun behoeften. 

 

• Je beheerst zowel de Nederlandse als Engelse taal vloeiend, mondeling en schriftelijk. 

• Je bent ontwikkelingsgericht, wilt graag resultaat zien en bent zeer nieuwsgierig. 

 

Je krijgt bonuspunten als je… 

• vaardig bent met Photoshop en inDesign. 
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Zero Talent Waste. 

• ervaring hebt met verschillende CMS- en CRM-systemen. 

 

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. 

 

Wat wij jou bieden  

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

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

• 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 

Als deze rol je aanspreekt, komen we graag met je in contact! Mocht je nog vragen hebben, 

dan kun je contact met ons opnemen via 085 401 50 50 of stuur een e-mail naar 

vacature.nl@assessio.com. 
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