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CHIEF MARKETING
OFFICER
Onderscheidende producten en scherpe prijzen: twee belangrijke
redenen die Vouchervandaag.nl onlangs de prijs voor Website van
het Jaar opleverde. Met een nieuwe investeerder aan boord zet
moederbedrijf VoucherCompany de komende tijd vol in op groei
en overnames. Het dynamische, snelgroeiende bedrijf zoekt een
gedreven Chief Marketing Officer om de onlinestrategie van de
organisatie naar de volgende fase te brengen.
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Aan de hand van een stevige buy-and-build
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SPARRINGPARTNER VOOR
ALLE PARTIJEN
De buy-and-build koers van het bedrijf
heeft grote impact op de rol van
de toekomstige CMO. Het betekent
immers dat hij/zij verantwoordelijk
wordt voor de marketingstrategie van
meerdere portfolio-ondernemingen.
Zo’n (snel) groeiend speelveld brengt
veel nieuwe kansen, maar uiteraard ook
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kanalen.

‘‘Vouchervandaag.nl
heeft alles in huis om het
maximale eruit te halen.
We zijn geen olietanker die,
eenmaal onderweg, niet
meer van de gekozen koers
kan afwijken. We kunnen
alle kanten op – bijsturen
kan altijd en overal.’’
Wilfred Neuteboom, Directeur

KANDIDAATSPROFIEL
ERVARING
H
 BO-

of WO-niveau
7 jaar ervaring als
online marketeer in commerciële
omgeving
L
 eidinggevende ervaring
D
 iepgewortelde kennis van online
(marketing) – SEO, SEA, affiliate,
e-mailmarketing en social media
E
 rvaring in een snelgroeiende
onderneming
M
 inimaal

PERSOONLIJKHEID
V
 erbindend
B
 esluitvaardig
R
 olmodel,

inspirator
Z
 elfstarter, assertief
S
 terke communicatieve
vaardigheden
V
 ooruitstrevende blik

NIEUW-VENNEP
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CONTACT

VIVIAN LINKER
Consultant bij Top of Minds Digital Executives
vivianlinker@topofminds.com
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