
 
Team VLB zoekt e-mail marketeer (32 tot 40 uur) 
 
Wij zijn de Vastelastenbond, een consumentenvereniging die haar leden helpt om te besparen op vaste 
lasten. We adviseren ruim 100.000 consumenten  over onder andere gas en electra, internet, tv & 
bellen, maar ook (zorg) verzekeringen en isolatie komen aan bod. Niet stoffig en saai zoals de naam 
wellicht doet vermoeden, maar een gedreven en hecht team van ca. 20 professionals die hun leden van 
het beste advies willen voorzien, of het nou goedkoop, gemakkelijk of groen is. We zijn een flexibele 
organisatie, gevestigd in het bruisende hart van Strijp- S te Eindhoven.  Wij zijn een online georienteerde 
organisatie en daarom per direct op zoek naar:  

 
E-mail marketeer gezocht! 
In verband met uitbreiding van onze activiteiten zoeken wij een e-mailmarketeer. Jij bent van A tot Z 
verantwoordelijk voor de e-mail campagnes van de Vastelastenbond.  De Vastelastenbond werkt 
momenteel aan een nieuwe e-mailstrategie waarbij de customer journey van een klant wordt 
ontwikkelt. Hierbij staat de klantwaarde en het verbeteren van de customer experience centraal.  
 

Wat verwachten wij van jou? 
Je bent bekend met HTML, e-mail template development en email marketingtechnieken 
(bouncemanagement, blacklisting, permissies, dynamische content, A/B testen), maar je verzorgt ook de 
content (tekst en beeld) en richt campagneflows, incl. reporting in. Je houdt deze verschillende e-mail 
flows nauwlettend in de gaten en bent actief bezig met het optimaliseren van klantsegmentatie en de 
daarop afgestemde communicatie. Daarnaast ben je op de hoogte van de nieuwste online 
marketingmogelijheden en de AVG/GDPR wetgeving.   

o het bouwen, implementeren en evalueren van (gepersonaliseerde) e-mailcampagnes; 
o je draagt zorg voor continue en interactieve verbetering van e-mailcampagnes en e-mail flows; 
o inrichten van landingspagina’s, webformulieren en bedankpagina’s 
o je maakt en deelt rapportages over de resultaten van de verzonden e-mails; 
o het bewaken van de privacy- en emailwetgeving. 

Niet onbelangrijk, je hebt: 
- minimaal HBO werk- en denkniveau; 
- aantoonbare werkervaring op het gebied van e-mailmarketing 
- ervaring met E-mailprogramma Mailplus/Spotler is een grote pré 
- kennis van AVG/GDPR  
- goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift; 
- adequaat en oplossingsgericht denkvermogen 
- uitstekende communicatieve- en commerciële vaardigheden. 

 
Wat hebben wij te bieden: 
- gedreven, hecht  en jong team in een gezellige werksfeer en eigentijds kantoor; 
- afwisselende baan met uitdaging en verantwoordelijkheden; 
- veel ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van E-mail marketing; 
- flexibele werktijden en rooster  (in overleg in te delen); 
- marktconform salaris; 

 
Ja, ik wil jullie collega worden! 
Ben je enthousiast geworden na het lezen van de vacature? Dan vragen wij je om je CV en een motivatie 
te mailen naar margot@vastelastenbond.nl. Heb je vragen n.a.v. de vacature? Neem dan even contact 
met ons op via 040-7200200. 
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