
 
 

 
 

 

Ter uitbreiding van ons (digital) marketing team bij Gazelle in Dieren zoeken wij een 
gemotiveerde en zelfstandige  

Digital Marketeer (fulltime, 40uur) 

Digital communicatie (o.a. de website, social media en e-commerce) speelt een grote rol bij 
het ondersteunen en verbeteren van de merkbeleving van Gazelle. Als Digital Marketeer ben 
je samen met het team verantwoordelijk voor het ontwikkelen van diverse campagnes en 
communicatiemiddelen voor zowel de Nederlandse als de exportmarkten.  
Je volgt de commerciële, digital en mobiele ontwikkelingen op de voet en vertaalt kansen en 
bedreigingen in concrete acties. Je werkt nauw samen met de Contentmanager en 
rapporteert aan de Digital Marketing Manager. 

Jouw verantwoordelijkheden:  
• Het mede inrichten en up-to-date houden van onze websites middels Magento 2.0 
• Het ondersteunen bij campagnes en digital (development) projecten   
• Het opzetten en uitvoeren van SEO en SEA trajecten en AdWords-campagnes  
• Het opstellen en (laten) uitvoeren van usability plannen 
• Het verzorgen van A/B & Multivariate testen om de conversies te verhogen 
• Het actief monitoren en rapporteren van de performance van de websites   
• Het optimaliseren van de websites op basis van uitkomsten van testen en 

rapportages 
• Het bewaken van de planning van de campagnes  
• Het meten en analyseren van de resultaten en het inzichtelijk maken door middel van 

door jou gemaakte rapportages.  

Wat vragen wij van jou?  
Je bent conversie gedreven, resultaatgericht en hebt uitmuntende communicatieve 
vaardigheden. Daarnaast ben je proactief en pragmatisch en heb je een hands-on 
mentaliteit.  Verder beschik je over  
 

• Een afgeronde HBO/WO opleiding in een relevante richting, bijvoorbeeld marketing of 
(digital) communication 

• 1 tot 3 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur bij een (digital) marketing bureau 
• Een creatieve geest; je zit boordevol inspiratie om nieuwe ideeën en initiatieven uit te 

voeren en kunt deze goed plannen en organiseren.  
• Een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en 

geschrift 
• Ervaring met CMS/e-commerce systemen (Magento 2.0 Enterprise) 
• Ervaring met Scrum/Agile werken 
• Kennis van SEO, SEA, Google Analytics, Google Adwords en advertising 
• Kennis van (online) tools als Hotjar, visual website optimizer, Google Data studio & 

Google Tagmanager 
 

 

 

 



 
 

 
 

Wat bieden wij?  
Een veelzijdige functie binnen een hecht team en een internationaal groeiende onderneming 
waarin je veel kunt leren. Het unieke van Gazelle is dat alle functies onder één dak zitten, 
van innovatie tot productie. 
 

Daarnaast bieden wij: 
• Een marktconform salaris 
• Een fulltime dienstverband 
• Uitstekende (secundaire) arbeidsvoorwaarden 
• Ruime opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden 
• Korting op eigen producten van Gazelle & PON 

Wie zijn wij?  
Bij Koninklijke Gazelle in het Veluwse Dieren maken circa 350 medewerkers elk jaar meer 
dan 250.000 fietsen. Gazelle is marktleider in Nederland en profileert zich door een 
aansprekende, innovatieve collectie en een hoge leverbetrouwbaarheid, waarbij een goede 
introductie van nieuwe producten essentieel is. Export is één van de strategische 
speerpunten. Al sinds de oprichting in 1892 staat kwaliteit bij Gazelle voorop.  
 

Gazelle maakt sinds 2012 onderdeel uit van Pon.Bike. Pon is een van de grootste 
familiebedrijven in Nederland. Een internationaal handels- en servicebedrijf met een breed 
scala aan activiteiten. De verkoop van topproducten van de beste fabrikanten waaronder 
Volkswagen, Caterpillar, MAN, Gazelle en Continental en de levering van aanvullende 
diensten zoals onderhoud, reparatie, leasing, verhuur en financiering, vormen de basis van 
ons aanbod. In Europa, maar ook in de VS en Azië.  
 

Binnen Pon zijn mensen het DNA van het bedrijf, waarbij mensen de passie hebben om te 
presteren, het vertrouwen en de vrijheid krijgen om te werken, de verantwoordelijkheid voor 
hun daden nemen en plezier hebben in het werk. Daar ligt de verbinding, dat maakt Pon 
sterk. Het is de manier waarop we iedere dag met elkaar en met onze klanten en 
leveranciers omgaan. 
 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Pim Teunissen, Senior 
Digital Marketing Manager via 06-622585369. 
 

Solliciteren 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
 

https://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/ApplicationForm.cfm?PortalID=9924&VacatureID=952926
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