IEX Media is een mediabedrijf dat sinds 1999 onder eigen merken financiële en beleggingscontent
produceert, distribueert en exploiteert via crossmediale kanalen. De portfolio bestaat uit sites, apps,
games, nieuwsbrieven, events, video, seminars en print en bedient zowel de business-to-business- als
retailmarkt. In beide segmenten is IEX Media marktleider in Nederland en België met bijna 1.500.000
unieke bezoekers per maand. Belangrijke merken zijn: IEX.nl, IEXProfs, IEXGeld, IEXOne, Belegger.nl,
DeBeurs, EuroBench.com, BeursOnline, Quoteweb, Participaties, Beursduivel.be en VirtualTrader.co.uk.
IEX.nl is de grootste (social) community voor particuliere beleggers in Nederland.
Wij zijn voor de afdeling Commercie op zoek naar een gedreven:

Marketing Manager
Als Marketing Manager houd jij je bezig met
• Planning van diverse marketingcampagnes voor IEX media
• De zorg dat alle marketingcampagnes op tijd en binnen budget worden geleverd.
• Project beheren van alle campagnes van begin tot einde, zodat ze voldoen aan de
doeldoelstellingen.
• Samenwerken met Commercie en IT aan campagnes.
• A / B Testcampagnes om nieuwe ideeën op effectiviteit te testen.
• Werken aan strikte deadlines en KPI's zoals vastgesteld door de Commercieel Directeur.
• Rapporteren over campagne-opbrengst op ROI en aanbevelingen doen.
Jouw achtergrond
• HBO/WO niveau en minimaal 3 jaar werkervaring
• Uitgebreide ervaring in het werken met diverse marketingcampagnes van begin tot einde.
• Sterke technische vaardigheden en marketing platform ervaring.
• Gewend om te werken met tools zoals Google Analytics, Hotjar, VWO en BlueConic
• Relevante bedrijfservaring van een vergelijkbaar bedrijf zou een groot voordeel zijn.
• Een vermogen om te werken met organisatorische deadlines en KPI's.
Dit krijg je van IEX Media
• Een afwisselende baan waarbij geen dag hetzelfde is
• Inspirerende werkomgeving bij een snelgroeiende en jonge multimediale uitgever
• Kans om uit te groeien tot de spin in het web van de afdeling Commercie
• Veel vrijheid voor persoonlijke en profesionele groei
• 40 uur (salaris marktconform).
Interesse?
Reageer per email met een korte motivatie en cv naar arthur.antonides@iexmedia.nl of bel gerust voor
meer informatie naar 020-4352170.
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