
 

 

Wij zijn Open Doors en wij steunen wereldwijd christenen die om hun geloof worden vervolgd of 

verdrukt. Open Doors Nederland is onderdeel van de internationale Open Doors-organisatie die actief 

is in meer dan 50 landen. Vanuit ons kantoor in Ermelo zetten we ons dagelijks met ca. 50 medewerkers 

in voor gebed, bewustwording en fondsenwerving in Nederland. 

Ben jij net als wij overtuigd van de noodzaak van ons werk? En zie jij altijd nieuwe kansen voor groei 

en verbetering? Mooi! Lees dan verder, want wij zoeken een enthousiaste en resultaatgerichte  

Online Marketeer 

(Ermelo, 32-40 uur per week) 

Wat ga jij doen? 

Als onze nieuwe online marketeer zorg jij voor een persoonlijke benadering van onze achterban en 

betrek je hen bij ons werk voor de vervolgde kerk. Je werkt aan gepersonaliseerde campagnes en 

onze groeistrategie voor socials; en alles natuurlijk wel fact-based. Je denkt mee over acquisitie, 

retentie en het verbinden van offline en online. Je werkt nauw samen met onze senior marketeer, 

websitemanager en data analist.  

Voor de volgende speerpunten komt team Online elke dag hun bed uit. Zie jij jezelf hier ook aan 
meebouwen?  

• Verbreden, verdiepen en versterken van onze achterban; 

• Radicale innovatie binnen onze (online) marketing; 

• Continue verbetering van onze processen en prestaties;  

• Meebouwen aan een geestelijk-ondernemende cultuur. 
 

Wat betekent dat voor jou? Jij gaat: 

• De online strategie binnen Paid kanalen opzetten; 

• Plannen maken én uitvoeren om op alle kanalen organisch te groeien; 

• Kwalitatief verkeer vanuit Social, Paid en externe partijen leveren; 

• De meetbaarheid van alle kanalen inzichtelijk maken;  

• Zorgen voor een goed lopend Google Ad Grants programma; 

• Contacten met externe mediapartijen onderhouden;  

• Input voor de contentplanning voor onze social kanalen leveren.  
 
En wat denk je van de volgende projecten:  

• Inzetten van Influencers; 

• Ontwikkelen van een jongerenstrategie voor online.  
 

  

https://www.opendoors.nl/


 

 

Jouw profiel  

Jij denkt vanuit de customer journey en snapt de verschillende touch points van doelgroepen. Je kunt 

in een handomdraai een mooie leadwervingscampagne online zetten. Inhoudelijk vraagt deze functie 

het volgende van je:  

• Hbo werk- en denkniveau en relevante werkervaring; 

• Ervaring met paid media en Google certificering (Search, Display, Video); 

• Bij voorkeur ervaring met automation programma’s als Pardot en Salesforce; 

• Resultaatgerichtheid, samenwerken, initiatief nemen, plannen en organiseren, analyseren, 

creativiteit en uitstekende communicatieve vaardigheden; 

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; 

• Betrokkenheid bij de vervolgde kerk, een positief christelijke levensovertuiging en een actieve 

bijdrage aan een kerk of gemeente. 

 

What’s in it for you? 

Als je bij Open Doors komt werken dan mag je rekenen op: 

• Een unieke kans om samen met ons de vervolgde kerk te ondersteunen;  

• De vakinhoudelijke uitdaging om vanuit jouw expertise een waardevolle bijdrage te leveren; 

• De gelegenheid om je professioneel en persoonlijk te ontwikkelen; 

• 50 professionele, enthousiaste en betrokken collega’s; 

• De gelegenheid om elke 4 jaar met ons op reis te gaan; 

• Een dynamische, informele en samenwerkingsgerichte werkomgeving; 

• Een mooie werkplek op onze nieuwe kantoor; 

• Een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling; 

• Een salaris van minimaal € 2.764,- en maximaal € 3.876,-bruto per maand (bij fulltime 

dienstverband van 40 uur), 24 vakantiedagen, 6 aanvullende Open Doors vrije dagen, een 

eindejaarsuitkering, een goede pensioenvoorziening en een laptop. 

 

Interesse en solliciteren? 

Spreekt ons werk en deze uitdagende functie je aan en herken jij je in het profiel? Dan zien we jouw 

sollicitatie graag tegemoet. In je begeleidende brief lezen we graag meer over je motivatie om vanuit 

je geloof bij ons te willen werken. 

Wil je meer weten over onze 7 kernwaarden en onze werkwijze? 

Je kunt je sollicitatie uiterlijk 28 april  2021 richten aan David Karelse via 

d.karelse@karelserecruitment.nl. Heb je vragen over de procedure of de functie, dan staat David je 

graag te woord op telefoonnummer 06-82568838.  

Open Doors verwacht van haar medewerkers dat zij zich integer gedragen en zorgvuldig rekening 
houden met de rechten en belangen van anderen. Het opvragen van referenties maakt onderdeel uit 
van de procedure. 

https://www.opendoors.nl/doe-mee/ga-mee-op-reis/
https://www.opendoors.nl/kernwaarden
mailto:d.karelse@karelserecruitment.nl
https://www.linkedin.com/in/davidkarelsenonprofitrecruiter/

