
                                                     

 

                  
  

 
Bij Difrax zijn wij gek op baby’s. Daarom zijn wij super blij dat onze collega vanaf eind februari, 
voor tenminste een half jaar, aandacht geeft aan haar eigen kindje.  
 
 

Vacature Online Marketing Manager 
(vervanging zwangerschapsverlof, 24-32 uur) 

 
 

In ons eCommerce team zoeken we een tijdelijke vervanging. We zoeken een nieuwe collega die echt het 
verschil gaat maken en onze boodschap over kan brengen aan (aanstaande) ouders! Klinkt dat als muziek 
in jouw oren? Lees dan snel verder! 
 
 

 
 

Functieomschrijving 

Als Online Marketing Manager ben je verantwoordelijk voor de online groei van Difrax in diverse landen 
(met focus op Benelux en Frankrijk). Je weet met effectieve online campagnes onze potentiële klanten 
naar de webshop en Marketplaces (Amazon, Bol.com) te leiden. Je weet deze verkoopkanalen goed te 
managen en te optimaliseren, zowel op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Online campagnes 
worden zowel door jou, je online marketeer collega en in samenwerking met bureaus ingezet. Je 
signaleert hierbij nieuwe kansen door het verzamelen en analyseren van data. En je voert verbeteringen 
door om campagnes te optimaliseren.  
Hoe krijgen we meer kwalitatief verkeer naar onze website? Hoe kunnen we met AB-testen onze 
conversie optimaliseren en halen we het maximale uit onze website? Kunnen we (internationaal) nieuwe 
online verkoopkanalen aansluiten? Jij pakt het op! Je bent besluitvaardig, commercieel en werkt graag 
resultaatgericht. Je hebt hierin de lead binnen het eCommerce team. 
 
Herken jij jezelf in bovenstaande? Dan is dit wellicht jouw kans om tijdelijk mee te werken aan het 
internationale succes van Difrax. 

 

Belangrijkste taken 

• Verantwoordelijk voor het resultaat van Internationale winstgevende (ROI driven) online 
marketing campagnes: SEA, SEO, social media, affiliate, emailing 

• Verantwoordelijk voor omzetrealisatie, kostenbeheersing en budgetbewaking.  

• Beheren, onderhouden, analyseren en optimaliseren van de verschillende webshopfacetten en 
koppelingen met externe (internationale) platformen/partijen/systemen (Zoals Shopify, 
Channable, Google Tag manager, etc.) 

• Relatiebeheer met bestaande partners. 



                                                     

 

Vaardigheden & ervaringen 

• HBO/WO werk- en denkniveau 

• Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare functie 

• Goed kennis van SEA, SEO, conversie optimalisatie, CRM 

• Ervaring met het opzetten en beoordelen van converterende social media advertenties op 
Facebook en Instagram 

• Je bent besluitvaardig, een doorzetter en communicatief sterk 

• Je beschikt over een sterk analytisch vermogen en commercieel inzicht 

• Je bent minimaal 24 uur in de week beschikbaar 
 

 

Wat bieden wij:  
 

Wil jij samen met ons verder bouwen aan een wereldmerk en wil je tijdelijk werken in een enthousiast, 
gemotiveerd team? Dan bieden wij jou een interessante, veelzijdige functie met volop kansen voor je 
persoonlijke en professionele ontwikkeling.  
 
Een marktconform salaris (afhankelijk van leeftijd en ervaring) en bijbehorende secundaire 
arbeidsvoorwaarden vinden wij vanzelfsprekend! 

  

Je bent razend enthousiast over deze functie, en nu?  
 
Als jij je in deze functie herkent en de tijdelijke uitdaging aan wilt gaan, dan nodigen wij je graag uit om te 

reageren. Je kunt je motivatie en CV  sturen naar: maryvonne@difrax.com o.v.v.. “Vacature Online 
Marketing Manager”. 

 

Difrax 
Difrax is het Nederlandse A-merk in babyproducten en is marktleider in babyflessen en fopspenen. Met innovatieve 
en eigentijdse producten wil Difrax het leven van baby’s, peuters en ouders zo gemakkelijk en aangenaam mogelijk 
maken. Difrax staat voor Care en Happy Growth! Difrax heeft de ambitie om haar positie internationaal uit te 
breiden. Dat doen we met een klein, hecht team van ongeveer 25 medewerkers. Onze kernwaarden zijn: Wij zijn 
persoonlijk en harte lijk, we hebben een CAN DO mentaliteit en we hebben een passie om het verschil te maken! 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.  
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