Habitat Nederland is op zoek naar een

medewerker digitale marketing
(werkervaringsplaats of vrijwilliger)
voor 16 – 24 uur per week, per direct
Ben jij een kei in AdWords of slim en leergierig genoeg om dat in no time te worden? Weet jij de
meeste clicks tegen de laagste kosten te realiseren? Heb jij zin om je eens helemaal vast te bijten in
SEO? En ben jij die ‘left-brainer’ met het hart op de juiste plaats die vindt dat je inzetten voor een
goed doel nét een beetje extra geeft?
Dan ben jij wellicht de medewerker digitale marketing die ons kan helpen om Habitat online
op de kaart te zetten.
Wat zijn je werkzaamheden
Vanaf het moment dat je bij ons binnenstapt al vrijwilliger draai je volledig mee in het marketing- en
communicatieteam. Jouw focus ligt op zoekmachinemarketing en analyse. Je zorgt ervoor dat onze
websites goed te vinden zijn en hoog ranken in zoekmachines. Je gaat onze websites doorlichten op
SEO-gebied om uit te vinden welke zoekwoorden het goed doen en hoe we onze pagina’s beter laten
scoren. Je beheert ons Google Grant account en bent verantwoordelijk voor het inrichten van
AdWords campagnes; van het opzetten van de teksten, het controleren van de keywords, het
bepalen van het juiste budget, tot de inrichting van de verschillende advertentiegroepen. En
uiteraard ben je non-stop aan het analyseren en optimaliseren.
Deze functie is nieuw binnen onze organisatie, dus we zoeken een pionier die samen met ons de
eerste stappen wil zetten en het programma op wil zetten voor de toekomst.
Wat kun je verwachten
• een uitdagende vrijwilligersfunctie met training door externe experts en alle ruimte om jezelf
(verder) te ontwikkelen in digitale marketing terwijl je tegelijkertijd een steentje bijdraagt aan
een wereld waarin iedereen een veilig thuis heeft;
• een werkplek bij ons op kantoor in Amsterdam Sloterdijk waar je vanaf dag 1 deel uitmaakt van
een klein en gezellig team vol passie en ambitie binnen een professionele internationale nonprofit organisatie;
• betere kansen op de arbeidsmarkt doordat deze werkervaring, de nieuwe vaardigheden die je
ontwikkelt en de inspirerende mensen die je ontmoet om je netwerk mee uit te breiden;
• een vrijwilligerscontract en een reiskostenvergoeding om je onkosten te dekken.
Wie zoeken wij
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger m/v met ervaring of een
overdosis aan interesse in online en digitale marketing die zichzelf herkent in het volgende profiel:
•
•
•

betrokken bij Habitats doelstelling en werkwijze,
slim, gedreven en een echte aanpakker,
basiskennis van online marketing, SEA en SEO en de bereidheid je hier verder in te verdiepen.

Tijdsinvestering
Wij gaan voor deze functie uit van een tijdsinvestering van 16 – 24 uur per week op kantoor in
Amsterdam Sloterdijk. Deels thuis werken behoort op termijn tot de mogelijkheden. Heb je interesse,
maar wil of kun je meer/minder tijd besteden, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden
te bespreken. Afhankelijk van je expertise, de competenties waarin je je verder wilt ontwikkelen en
onze behoeften, bepalen we samen je takenpakket , verantwoordelijkheden en werkdagen.
Reageren
Heb je interesse in deze functie en herken jij jezelf in de omschrijving? Stuur dan je CV en motivatie
naar: sollicitatie@habitat.nl. Wil je meer informatie of heb je vragen, neem dan contact op met
Marije Minderop (020 800 2975).
Over Habitat for Humanity
Habitat for Humanity is een internationale non-profit organisatie die bouwt aan een wereld waarin
iedereen een veilig (t)huis heeft. Een solide dak boven je hoofd, stevige muren en schoon drinkwater
– dat is de basis. Daarom bouwt Habitat huizen, samen met de nieuwe huiseigenaren. Habitat is
actief in meer dan 70 landen. Wereldwijd leven dankzij Habitat nu bijna 29 miljoen mensen in een
veilig huis. Zij hebben nu uitzicht op een hoopvolle toekomst. In Nederland werft Habitat fondsen en
vraagt mensen en organisaties actief mee te bouwen. Letterlijk meebouwen aan Habitathuizen op
een bouwreis naar een van de projecten, of figuurlijk door een project te sponsoren of virtueel mee
te bouwen op bouwmee.nl.

