
C R M  &  E - M A I L  M A R K E T E E R  ( 4 0  U U R ) 

In een snel veranderende digitale wereld wordt het beschikken over first-party data steeds belangrijker. Als onze nieuwe CRM & 

E-mail marketeer word je direct verantwoordelijk voor het verzamelen en activeren van zoveel mogelijk relevante data over onze 

klanten. Data die gebruikt zal worden als basis voor het toekomstige merkbeleid en productontwikkeling. Een super belangrijke 

functie voor de verdere groei van SUITSUIT dus! 

In een snel veranderende digitale wereld wordt het beschikken over first-party data steeds belangrijker. Als CRM & E-mail 

marketeer ben je direct verantwoordelijk voor het verzamelen van zoveel mogelijk relevante data voor onze klanten. Deze data 

vormt de basis voor ons toekomstige merkbeleid en productontwikkeling. Een super belangrijke functie voor de verdere groei 

van SUITSUIT dus!

Dankzij jouw data-verzameling komen we dichter bij onze klant te staan en kunnen we haar ondersteunen in al haar wensen 

en doelen op relevante contactmomenten. Om actief klant-data op te halen en de verbinding met onze doelgroep te vergroten, 

staan we op het punt om een loyalty programma te lanceren waarbij loyalty leden met hun inbreng directe invloed hebben op de 

toekomst van het merk. Hiervoor dien je een professionele e-mailmarketing strategie uit te denken en uit te rollen.

WAT  G A  J E  ZOA L  D O E N ?

Je bent verantwoordelijk voor het onderhouden en uitbreiden van onze klantdata waarbij het loyalty programma als zeer 

belangrijke tool zal fungeren. In eerste instantie zal dit programma in Nederland uitgerolt worden. Later zal het ook in andere 

markten operatief worden.

Je gaat samen met je marketing collega’s om tafel om de informatiebehoefte in kaart te brengen en weet deze vervolgens om te 

zetten in concrete acties om deze informatie te achterhalen. Verkregen inzichten koppel je vervolgens terug naar je marketing 

collega’s waardoor zij beslissingen kunnen maken die ondersteund worden door data.

Daarnaast gebruik je jouw CRM-bestand om een zo goed en gepersonaliseerd mogelijk geautomatiseerd e-mail programma uit 

te denken en te implementen. Op basis van specifieke mail-flows zorg je dat de doelgroep op zorgvuldig gekozen momenten de 

meest relevante content ontvangt. Je zal hierin worden ondersteund worden door je directe collega’s die jouw ideeën uiteindelijk 

zullen verwerken in content creatie. 

Je zal nauw samenwerken werken met verschillende marketing collega’s (waaronder productontwikkeling & content creatie) en 

met de e-commerce manager.

H E T  I D E A L E  P L A ATJ E 

Je bent een ondernemende CRM en E-mail marketeer met minimaal HBO denk- en werkniveau en hebt minimaal 3 jaar ervaring 

in een CRM & E-mail marketing functie. Je bent analytisch sterk en ziet snel verbanden. Je bent nieuwsgierig en eager om 

de customer engagement te verhogen. Jij maakt het klantgedrag in je e-mail campagnes meetbaar en test en analyseert de 

effectiviteit en impact ervan om jouw werk en dat van je collega’s continu te optimaliseren.  

Je hebt dergelijke activiteiten al eerder uitgevoerd bij een direct-to-consumer/e-commerce merk of hebt aan de agency-kant 

gezeten en wil nu graag aan de merkzijde zitten. 



Je hebt een enorme ambititie om deze nieuwe functie helemaal naar je eigen hand te zetten en een enorme belangrijke spil te 

worden binnen SUITSUIT. “Jouw” data zal namelijk van grote invloed zijn op de strategische beslissingen van het merk. 

Kennis van programma’s/SaaS oplossingen als Shopify, Klaviyo en Yotpo zijn een hele grote pré. 

WAT  B I E D E N  W I J ?

Een uitdagende functie bij een snelgroeiend consumentenmerk, waar een ambitieuze maar no-nonsens ‘vibe’ hangt, waar 

vrijheid en verantwoordelijkheid hand in hand gaan, waar je direct kunt bijdragen aan de verdere groei van een door vrouwen 

zeer gewaardeerd merk, waar creativiteit, ambitie en ondernemerschap alle vrijheid krijgen, waar je direct verantwoordelijk bent 

voor je eigen succes en waar je in normale omstandigheden (dagelijks) gezellig luncht met je collega’s maar nu alle vrijheid krijg 

om thuis te werken. 

Uiteraard bieden we je een marktconfrom salaris en een premievrij pensioen. Bij SUITSUIT wachten ruim 20 aanstaande collega’s 

op je! Naast het hoofdkantoor in Soest hebben we een eigen inkoopkantoor in Hangzhou, China. SUITSUIT wordt inmiddels in 

meer dan 10 landen succesvol verkocht. 

D O O RG RO E I M O G E L I J K H E D E N

De laatste jaren zijn we elk jaar met minimaal 30% per jaar gegroeid. Na een uitdagend Corona-jaar staan alle seinen nu weer op 

groen om door te groeien. 

In Nederland wordt SUITSUIT via bijna alle relevante verkoopkanalen, zowel online als offline, verkocht. De komende jaren ligt 

de focus dan ook bij het uitbreiden van de productportfolio alsmede het merk verder international uit te bouwen. Welke kansen 

zich hierin voor gaan doen en welke rol jij hierin gaat spelen, bepaal je voor het grootste deel zelf. Dat jij straks aan het hoofd staat 

van een veel groter online marketing team behoort zeker tot de mogelijkheden. Wat dat betreft is the sky the limit!

S O L L I C I T E R E N

Spreekt deze baan je aan? Dan zien we je CV en motivatie met veel belangstelling tegemoet. Je kunt deze per e-mail versturen 

aan janwillem@suitsuit.nl. Wil je aanvullende informatie over deze vacature, neem dan telefonisch contact op met Jan-Willem 

de Muinck Keizer op telefoonnummer 035-5429125.


