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Op alle rechtsverhoudingen tussen Sellvation marketing BV en haar opdrachtgevers zijn uitsluitend de door Sellvation marketing BV gehanteerde algemene 
voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 30159010. Deze algemene voorwaarden zijn ook 
in te zien via onze website http://www.sellvation.nl/leveringsvoorwaarden. Onze algemene voorwaarden worden op uw verzoek kosteloos toegezonden. 

VacaturesVacaturesVacaturesVacatures    

GeGeGeGezochtzochtzochtzocht: Campaign managers: Campaign managers: Campaign managers: Campaign managers    
Open voor: Webdesigners, Front-end developers en 

Interaction designers    
 
In het kort: "Je maakt websites en e-mailcampagnes voor de grotere 
Nederlandse merken." 
 
Het werk:Het werk:Het werk:Het werk:    

• Je krijgt je eigen key accounts en onderhoudt zelf het contact met onze klanten. 

• Je werkt voor de grotere Nederlandse bedrijven. Je helpt hun internetcampagnes bedenken. Daarbij gaat het om e-
mailings, vaak in combinatie met dynamische websites, gepersonaliseerde webformulieren en inlogpagina's. 

• Je maakt designs (met Adobe Creative Suite) en programmeert (voornamelijk in HTML en CSS) voor websites en 
html e-mails. 

• Je implementeert campagnes in ons webmarketingsysteem "Campaign Content Manager", een veelzijdig 
softwaresysteem waarmee dynamische en gepersonaliseerde websites worden gehost, contactpersoongegevens 
worden beheerd, en e-mailings worden verzonden. 

 
Jij:Jij:Jij:Jij:    

• bent een leuke collega met verantwoordelijkheidsgevoel. 

• wilt graag werken voor de grotere bedrijven in Nederland. 

• vindt het leuk om een brede functie te hebben, met een grote diversiteit aan werkzaamheden op het gebied van 
klantcontact, webdesign en programmeren. 

• kunt goed zelfstandig werken, maar ook in teamverband met andere online marketingspecialisten en 
systeemprogrammeurs. 

• hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 

• werkt gestructureerd en nauwkeurig. 

• hebt ervaring met content management systemen. 

• bent commercieel, servicegericht en dienstverlenend ingesteld: je maakt klanten enthousiast! 

• hebt rijbewijs B. 

• woont in de Gemeente Utrechtse Heuvelrug (Zeist, Doorn, Veenendaal, Ede, Wageningen, e.o.) of je bent bereid 
naar onze vestiging in Amerongen te reizen. 

 
Wij bieden:Wij bieden:Wij bieden:Wij bieden:    

• een leuke en uitdagende werkplek met een informele sfeer. 

• een mooie werkplek met razendsnelle pc en de nieuwste software. 

• veel zelfstandigheid en vrijheid in je werk. 

• een goed en marktconform salaris. 

• vakantiegeld, reiskostenvergoeding, bonusregeling, pensioenbijdrage. 

• mogelijkheid voor vast contract (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd). 

• vergoeding van cursussen bij gerenommeerde opleidingsinstituten voor je verdere ontwikkeling. 
 
Interesse?Interesse?Interesse?Interesse?    
Mail dan je contactgegevens naar Marc Janssen (mjanssen@sellvation.nl); Marc zal daarna contact met je opnemen voor 
een afspraak. Eerst even zelf met Marc bellen voor meer informatie kan natuurlijk ook: 0343-453 959 (tussen 9.00 en 
17.30 uur) of 06-286 71 958 (buiten kantoortijden en in weekends). 


