
Vacature Content Marketeer 

Wil jij je dagelijks bezighouden met het verhogen van conversies en het verbeteren van online 
vindbaarheid? En wil jij je ontwikkelen in de dynamische wereld van online marketing? Dan is 
deze baan als content marketeer écht iets voor jou! 

Wie ben jij? 
- Je hebt aantoonbare ervaring met SEO/SEA werkzaamheden 
- Je beschikt over analytische vaardigheden en je hebt ervaring met Google Analytics & Google 

Ads (Adwords) 
- Je werkt nauwkeurig en gestructureerd 
- Je denkt vanuit de gebruiker 
- Je hebt ervaring met linkbuilding 
- Je bent communicatief sterk met een goede beheersing van de Nederlandse taal 
- Basiskennis van HTML en CSS is een pre 

Wat worden jouw verantwoordelijkheden? 
- OpzeQen en optimaliseren van SEO/SEA campagnes 
- OpzeQen en beheren van social media accounts 
- Identificeren van nieuwe mogelijkheden binnen de markt 
- Website optimalisatie voor onze klanten 
- Content optimalisatie voor websites en webshops 
- Meedenken met content marketingcampagnes 
- Websites aanpassen 
- Conversies verhogen 
- Verzorgen, schrijven en plaatsen van blogartikelen op onze website 
- Sparringsessies met klanten om het maximale uit hun website te halen 

Wie zijn wij? 
Wij zijn Delta IT, een jong en dynamisch bedrijf in de ICT-sector 
dat bestaat sinds 2012. We richten ons met name op het ontwerpen 
en ontwikkelen van websites & webapplicaties en de online 
promotie voor het MKB in de regio. Momenteel zijn we flink aan 
het groeien en per 1 januari werken we vanuit een nieuwe 
kantoorruimte in winkelcentrum De Poort in het centrum van 
Oirschot. 



Welke voordelen krijg je als Content Marketeer bij Delta IT? 
- Een zelfstandige baan in een jong en kleinschalig team waarbinnen jij een duidelijke expertise 

hebt 
- Een aantal klantaccounts waar jij binnen onze organisatie verantwoordelijk voor bent 
- Toffe opdrachten waarin jij met jouw specialisme een belangrijke bijdrage levert 
- Een marktconform salaris a_ankelijk van werkervaring 
- Een leuke afwisselende baan waar je je niet hoeft te vervelen 
- Een klein groeiend bedrijf met enthousiaste teamleden 
- Een informele en gezellige werkplek in het centrum van Oirschot 
- Aantal uren per week in overleg 

Geïnteresseerd? 
We komen graag in contact met jou! Stuur je CV met motivatie naar info@deltait.nl, dan nemen we 
snel contact met je op.
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