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MT zoekt online marketeer 
MT is al veertig jaar een toonaangevend merk voor beslissers in het Nederlandse bedrijfsleven. De 

missie van MT is om van leiders betere leiders te maken. En daar ga jij als online marketeer een 

belangrijke bijdrage aan leveren. MT is onderdeel van de MT MediaGroep. Een snel groeiende media- 

organisatie waarin torenhoge ambities gekoppeld worden aan een unieke werksfeer. 

Om onze missie waar te maken brengen we nieuwe producten op de markt die daarbij aansluiten. 

Denk aan masterclasses, boeken, opleidingen en natuurlijk ons eigen magazine. Als online marketeer 

maak je gebruik van het grote bereik van MT. Je segmenteert, voedt leads met relevante content en 

weet conversie te realiseren. Zo help je ons om nog harder te groeien en draag je bij aan de 

ontwikkeling van beslissers in het bedrijfsleven. Je komt in een klein, jong en supergemotiveerd team 

te werken. Daarin krijg je de gelegenheid om écht impact te maken! 

Het doel 

Waarom wij dit doen? Goede leiders maken de wereld elke dag een beetje beter. Wij geloven dat 

sterke bedrijven de motor vormen van een gezonde samenleving waarin mensen zich kunnen 

ontwikkelen en solidair kunnen zijn met elkaar. Daarom helpen wij leiders betere leiders te worden. 

Jij bent 

Iemand met een growth hacking-mindset. Analytisch ben je ijzersterk en je wordt blij van leads 

genereren, nurturen en converteren. Met jouw scherpe blik zie je wat er nodig is in het online 

marketing spel. Het is voor jou snel duidelijk welke data je nodig hebt, hoe je die kunt vergaren en 

weet deze data in te zetten om je doelen te bereiken. Je vindt het prettig om met heldere KPI’s te 

werken en hebt een projectmatige aanpak. Jouw positieve houding zorgt ervoor dat je je niet laat 

kisten als het even tegenzit. Per slot van rekening denk je altijd in mogelijkheden. Je bent minstens 

vier dagen per week beschikbaar. 

Wij bieden 

 Een marktconform salaris 

 Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling 

 Een uitstekende werksfeer met een gezellige, maandelijkse borrels en een ongekend gezellig 

kerstuitje 

 Reiskostenvergoeding en pensioenregeling. 

 Een inspirerende werkomgeving die zowel met het OV als met de auto goed bereikbaar is. 

 Hele goede koffie. 

Het team 

Het 7-koppige team van MT (30 bij MT MediaGroep) bestaat uit redactie, sales en marketing. De 

redactionele onafhankelijkheid staat hoog in het vaandel. Je zal regelmatig samenwerken met de 

uitgever en de hoofdredacteur, maar zelfstandigheid en accountability zijn belangrijke 

eigenschappen. 
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De tools 

MT werkt onder andere met  

 Google Analytics,  

 ActiveCampaign,  

 Instapage 

 Copernica. 

Interesse? 

Heb je nog vragen of wil je direct solliciteren?  

Stuur dan je motivatie en CV naar Jan van Ginkel. 

mailto:jan@mt.nl?subject=Vacature%20online%20marketeer

