
DIGITAL MARKETEER 

!  

Van Morgen zoekt Digital Marketeer! Heb jij brede ervaring op het gebied van online marketing? 
Klinken customer journeys en conversiepaden je bekend? Is data analyseren en website 
optimalisatie jouw ding? Werk jij graag voor één van de meest besproken startups in Amsterdam 
Lees dan verder! 

vanmorgen.com | Instagram | Facebook  

http://vanmorgen.com
https://www.instagram.com/vanmorgen_com/
https://www.facebook.com/vanmorgencom/


VAN MORGEN 

Van Morgen is het nieuwe beddengoedmerk dat hoogwaardige kwaliteit aanbiedt voor een 
eerlijke prijs. Steeds meer mensen worden wakker met een glimlach onder tijdloze en 
hedendaagse producten uit Portugal (hoogwaardige katoenen) en van Texel (dekbedden en 
kussens van Texels schapenwol).  Van Morgen staat in de media met name bekend om satijn en 
Texels Schapenwol. Maar vanmorgen.com biedt nog zoveel meer: Wat dacht je van de perfecte 
handdoek, zacht, stevig en super absorberend, of een dekbedovertrek van heerlijk koel percal 
katoen? 

Niet ten onrechte is slapen heel erg hot. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat slapen 
onder goede materialen je kwaliteit van slaap sterk verbetert en dat je daardoor productiever bent 
overdag.  

Van Morgen is voor iedereen die van comfortabel en luxe beddengoed houdt, maar niet een te 
hoge prijs wil betalen. Ethisch geproduceerd, zodat je met een gerust hart kan gaan slapen. 

DE FUNCTIE 

Als digital marketeer streef je ernaar om de digitale kanalen zo optimaal te laten (samen)werken, 
om de conversie te verhogen. Je bent onder andere verantwoordelijk voor het analyseren, 
signaleren en continu optimaliseren van de customer journey. Het uiteindelijke doel is in te spelen 
op de behoeftes van de bezoekers en de kans op conversie zo groot mogelijk te maken.  

WERKZAAMHEDEN 

• Adviseren over de online doelstellingen. 
• Opstellen van een meetbaar plan en ondersteunen in het optimaal inrichten van de 

webanalytics omgeving. 
• In nauwe samenwerking met designers, marketeers, front-enders etc. draag jij zorg voor 

een gestructureerde ontwikkeling en uitvoering van de strategie voor Van Morgen. 
• Op een proactieve en structurele manier werk je aan de continue optimalisatie van de 

customer journey. 
• A/B testen en beoordelen van testresultaten en rapporteren over de concrete verbetering 

van de conversie.  

FUNCTIEVEREISTEN 

• WO/HBO werk- en denkniveau 
• Zeer sterk ontwikkeld analytisch vermogen 
• Vertrouwd met zoekmachinemarketing, email-marketing, online marketing, conversie-

optimalisatie en analytics  
• Ervaring met conversie-optimalisatie trajecten 
• Ervaring met het zelfstandig begeleiden van projecten 
• Gedrevenheid en passie om een relatief nieuwe afdeling verder uit te bouwen 
• Uitstekende kennis van Google Analytics, Adwords en Bing Ads 
• 3-5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie 

INTERESSE? 

Stuur een email met je CV en een korte introductie naar info@vanmorgen.com t.a.v. Schelto 
Witsen Elias. Voor vragen kun je ook bellen op 020 - 261 9563. 


