
Online Marketeer -Koopman Mode – Tilligte 
Ben jij creatief, zelfstandig en heb jij affiniteit met de fashion branche? Wij zoeken per 

direct een fulltime online marketeer voor onze marketing afdeling!  

Wil jij werken bij hét mode en lifestylehuis van Twente voor dames, heren en kinderen? Koopman 

Mode heeft meer dan 150 verschillende merken onder één dak! Bij Koopman vind je 3200 m2 mode 

voor dames, heren en kids. Een one-stop modezaak voor de hele familie. Kijk voor meer info over de 

winkel op: www.koopmanmode.nl 

Wat vragen wij 

Wij zoeken voor Koopman Mode een veelzijdige en proactieve online marketeer voor de marketing 
afdeling. Je gaat je voornamelijk bezig houden met e-commerce management, e-mail marketing (de 
wekelijkse nieuwsbrief), SEO marketing, copywriting en blogs schrijven. Je zult ook wekelijks de 
cijfers en de sales bijhouden.  

Ook ben je direct betrokken bij het maken van content, zoals het bedenken en uitvoeren van diverse 
campagnes, fotoshoots en het creëren van beeld. Je bent samen met onze grafisch vormgever 
verantwoordelijk  voor het bijhouden van diverse (online) kanalen, zoals de webshop en social media 
met het oog op de doelstellingen en stijl van Koopman Mode. Tenslotte organiseer je ook nog events 
en leuke activiteiten bij ons in de winkel. Kortom,  een afwisselende en veelzijdige functie, waar je 
werkt met meerdere facetten van online marketing 

Wie zoeken wij? 

• Je hebt minimaal 1-3 jaar werkervaring in een soort gelijke functie 

• Ervaring met Google Analytics, MOZ, SEO is een must! (SEA en Adobe Creative is een pré) 

• Ervaring en/of affiniteit met CMS-systemen en e-mail marketing tools zoals Spotler 

• Commercieel ingesteld en affiniteit met sales, cijfers, verkoopplannen en budgetten 

• Je hebt kennis of interesse in (bijna) alle facetten van online marketing en e-commerce. 

• Je houdt van zowel de zakelijke als de creatieve kant. 

• Enthousiast, creatief, flexibel en je kunt snel schakelen. 

• Je kan zowel  zelfstandig als in teamverband werken.  

• )Pro-)Actief meedenken in het creatieve proces 

• Je bent resultaat gericht en denkt in oplossingen.  

• Affiniteit met de modebranche 

Dit is wat wij jou bieden 

• Dynamisch en verantwoordelijk werk in een uitdagende werkomgeving. 

• Marktconform salaris 

• Investering vanuit het bedrijf in je kennis op het gebied van marketingactiviteiten- en tools. 

• Bij ons doe je een hoop ervaring op en krijg je veel inzicht in de e-commerce/fashion branche 

 
 

Ben jij de online marketeer die wij zoeken? Reageer dan snel. Stuur je cv en motivatiebrief met foto 

naar: mariejose@koopmanmode.nl en onlinemarketing@koopmanmode.nl  betreffende sollicitatie 

online marketeer 
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