
Vacature
Content marketeer 

Kom werken bij Fenceweb!

Enthousiast?

Lees je deze vacature en ben je nieuwsgierig geworden naar meer? 
Neem dan contact met ons op! Je kunt solliciteren via onderstaande buttons, 
maar we kunnen ook gewoon een keer een bakje koffie doen! 

Strootsweg 8

7547 RX Enschede

085 - 130 1947

info@hekwerkonline.nl

Wie is Fenceweb?

Fenceweb is een jonge onderneming met meerdere webshops; 
www.hekwerkonline.nl (B2C Nederland), www.zaunonline.de (B2C Duitsland) 
en www.fenceweb.com (B2B meertalig). Wij zijn een atypische webshop: 
ontstaan vanuit een productiebedrijf, groot geworden in staalproducten als 
bewapeningsproducten en hekwerken. We zagen kansen voor online verkoop 
van hekwerken op de consumentenmarkt. Het begon als een reis met onbekende 
bestemming, maar het is nu serieuze business met jaarlijks 200% groei. 

Doordat de reis voor ons nog steeds een ontdekking is, zul je wel van avontuur 
moeten houden wanneer je bij ons wilt werken. Maar als je het avontuur aangaat, 
is het een fantastische reis! 

Werken als Content Marketeer in een omgeving waar nog niet alles is vastgelegd? 

Waar je processen nog zelf in kunt richten? En waar je het zwaartepunt van de 

functie qua werkzaamheden nog zelf kan bepalen? Bij Fenceweb wordt jouw 

initiatief opgemerkt, je creativiteit gewaardeerd en je nieuwsgierigheid keer op 

keer gevoed met nieuwe uitdagingen, onderwerpen en vraagstukken. We kijken 

naar wat je al hebt bereikt maar nog meer naar wat je nog kan bereiken. 

We zijn er namelijk van overtuigd dat de juiste omgeving jou in staat stelt om 

alles uit jezelf te halen. En daar helpen we je bij. Want groeien doe je samen.

Ben jij onze nieuwe Content Marketeer? 

Je belangrijkste verantwoordelijkheden:
• Social media campagnes uitdenken. 
• Bijdragen aan creatieve projecten.
• Landingspagina’s en blogs schrijven.
• Contentplanningen opstellen en bijhouden.
• Je bent verantwoordelijk voor de teksten op de website die bijdragen 
 aan de online vindbaarheid en conversies.
• Leiding nemen over de social campagnes.

Wie ben jij?

Wanneer je bij ons werkt moet je vooral vrolijk zijn, je best doen en collegiaal zijn. 
Herken je jezelf in onderstaande, is dat een pré:
• Je hebt een hbo- of wo-diploma op zak
• Geïnteresseerd in online marketing 
• Analytisch 
• Commercieel 
• Zelfstandig 
• Pro-actief en vol drive 
• Je bent besluitvaardig en weet anderen te overtuigen van je goede ideeën.

https://www.hekwerkonline.nl/contact/solliciteren
http://www.fenceweb.com
http://www.zaunonline.de
http://www.hekwerkonline.nl
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