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Koninklijk Theater Carré
Koninklijk Theater Carré dankt zijn grandeur aan de programmering van nationale, internationale en veelal
exclusieve theaterproducties van wereldniveau. Alle denkbare theatergenres, van circus tot cabaret en van
popconcert tot opera, bieden bezoekers ieder jaar opnieuw een ruime keuze. Al 130 jaar lang vinden jaarlijks
400.000 bezoekers hun weg naar het beroemdste theater van Nederland in hartje Amsterdam.
Voor de afdeling Marketing & Sales zijn we op zoek naar een creatieve en energieke:

Sr. Digital Marketeer
(80-100%)
Jouw rol
Als Senior Digital Marketeer speel je een belangrijke rol in de marketingstrategie op het gebied van SEO, SEA,
website en CRM. Je analyseert data en past de nieuwste digitale mogelijkheden toe op de customer journey
van onze bezoekers. Je bent onderdeel van een enthousiast en ambitieus team waar je actief meewerkt aan de
doorontwikkeling van onze digitale strategie en propositie. Je krijgt operationeel ook veel
verantwoordelijkheden, voor conversie- en technische optimalisatie van de marketingkanalen. Ook hebben wij
jouw creativiteit nodig om de content van de socials en e-mailcampagnes voor de doelgroep precies de juiste
tone-of-voice mee te geven.
Wat ga je doen?
 Beheren, coördineren en optimaliseren van onze digitale kanalen voor B2C & B2B, te weten SEA,
SEO, website, social media en CRM.
 Schrijven, testen en verbeteren van digitale campagnes en segmentatie
 Ontwikkelen, testen en optimaliseren van de customer journey
 Maken van managementrapportages
 Analyse en rapporteren van klantdata en inzichten
 Contact met interne en externe bureau’s en (affiliate) partners
 Adviseren en scherp houden van Management Team en afdeling Marketing & Sales
 Aansturen medewerker digital marketing en stagiaire
 Ontwikkelen van cross-mediale campagnes
Je bent
Iemand die bruist van de nieuwe ideeën die perfect inspelen op de innovatieve markt. Je bent in staat om een
organisatie mee te krijgen en uit te leggen waarom het digital marketingvak een cornerstone is voor Carré. Je
bent een, soms tikje eigenwijze, zelfstarter en neemt het operationele heft in handen, zonder de rest van het
team uit het oog te verliezen.
Wat staat er op je CV?
 Minimaal 5 jaar ervaring in digitale marketing of soortgelijke rol
 Afgeronde opleiding in de richting van (digital) marketing
 Kennis van ontwikkelingen in conversie-optimalisatie, website-optimalisatie en marketingtechnologie
 Kennis van ontwikkelingen in digital, mobile commerce, emailmarketing
 Data-gedreven, resultaatgericht en bijsturen wanneer nodig
 Kennis van rapporteren en ruime ervaring met Business Intelligence tools
 Uitstekend in Nederlands en Engels in woord en geschrift
 Het aansturen van bureaus (zoals mediabureaus, marktonderzoekers en digital marketing bureaus)

Wij bieden jou
Wij bieden een inspirerende en uitdagende werkplek en functie in het mooiste theater van Nederland in hartje
Amsterdam. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis, ervaring en talenten. De functie is conform de AVR
ingeschaald. Bij een fulltime dienstverband (37,5 uur) bedraagt het aantal vakantiedagen 27 op jaarbasis.
De afdeling
De afdeling Marketing & Sales houdt zich bezig met de marketing, PR en kaartverkoop van de verschillende
voorstellingen en onze corporate communicatie. Daarnaast verleent ze marketing services aan de afdelingen
Development, Horeca en Arrangementen & Evenementen. Je rapporteert rechtstreeks aan de Marketing
Manager.
Interesse?
Ben jij de kandidaat die wij zoeken? Stuur dan je CV en korte motivatie naar werken@carre.nl. Voor vragen
over de functie kun je contact opnemen met Eva Strien (Marketing Manager) via 020-5249423.

