
 

 

Vacature SEO/Content marketeer  
Ben jij creatief, ijzersterk met tekst, en weet jij met de juiste toon en het juiste verhaal onze klanten en 
Google te verwonderen? Dan zoeken we jou!  

Wat doe je als een SEO/content marketeer?  
Als SEO/Content marketeer schrijf je aantrekkelijke teksten voor onze webshops. Denk aan productcontent, 
keuzewijzers, adviespagina’s en posts voor sociale media, enorm veelzijdig dus. SEO speelt een centrale rol in je 
schrijfwijze. Je maakt daarbij gebruik van de juiste woorden in je teksten, zodat je bezoekers naar jouw 
pagina’s trekt. Dit vraagt om out-of-the-box-denken en inlevingsvermogen in wat onze klanten willen lezen en 
weten. Je bent daarbij niet bang je eigen ideeën in te brengen. Zo verwonder je de klant en Google en draag je 
bij aan het uiteindelijke doel: betere zichtbaarheid van onze webshops in de zoekresultaten. 

De werkzaamheden zijn zeer afwisselend en vragen om een echte aanpakker die enthousiast wordt van een 
dynamische werkomgeving en veelzijdige uitdaging! 

Waar kom je te werken? 
Momenteel werken we aan een nieuwe strategie en positionering. Een uitdagend traject waarin je een 
belangrijke schakel bent. Binnen THOM SALES krijg je een mooi plekje binnen de marketingafdeling. Een jong, 
gedreven én gezellig team dat iedere dag hard werkt om een mooi resultaat te behalen. Ons team wordt 
gekenmerkt door een informele en open cultuur. Elke vrijdag bestellen we samen een broodje en staat onze 
eigen Spotify playlist op de speakers! Regelmatig plannen we gezamenlijk een borrel of zijn er activiteiten. 
Samen bbq’en, padel toernooitje, kortom naast hard werken maken we het ook gezellig samen.  

Wie zijn wij? 
Ga je aan de slag bij THOM SALES dan kom je te werken in een dynamische, informele en non-nonsens 
organisatie waar de productgroepen fietsen, buitenspeelgoed, sport en outdoor en tuin centraal staan. THOM 
SALES is actief in Nederland, België en Duitsland, en richt haar e-commerce strategie op eigen webshops, 
marketplaces als Bol en Amazon en een zakelijke webshop. Daarnaast streven we ernaar om onze eigen 
merken AMIGO en Rucanor verder te ontwikkelen en in de markt te zetten.  

 
Hier herken je jezelf in: 

• Je hebt een hbo-opleiding afgerond; 
• Ervaring binnen e-commerce of online marketing; 
• (Foutloos) schrijven is je tweede natuur; 
• Het bijhouden van taken en deadlines gaat je gemakkelijk af; 
• Je bent creatief en bedenkt unieke invalshoeken voor alle content, ook voor sociale media; 
• Je weet klantgericht schrijven en SEO feilloos met elkaar te verbinden; 
• Je bent kritisch op jezelf. 

 
Wat hebben we je te bieden? 

• Een aantrekkelijk salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden; 
• 25 vakantiedagen op basis van een fulltime dienstverband en 8% vakantiegeld; 
• Mogelijkheid tot thuiswerken; 
• Reiskostenvergoeding vanaf 10 kilometer; 
• Je ontvangt personeelskorting op producten die we verkopen. 


