ONLINE MARKETING
MANAGER

koffiewereld

Ben jij klaar om voorop te gaan aan onze revolutie!? We zetten de koffiewereld op zijn kop en
daar kun jij deel van uitmaken. Voor ons team van Coffee Geeks zijn wij op zoek naar een:
ONLINE MARKETING MANAGER
Moyee Coffee is ’s werelds eerste FairChain koffie merk. Met een radicaal nieuw model herstel-

MOYEE COFFEE

len we de waarde-balans in de koffieketen. We staan nu sterker dan ooit en zijn we op zoek

ELEMENTENSTRAAT 10

naar jou!

1014 AR AMSTERDAM
HEB JIJ:
• Minimaal drie jaar ervaring als online marketeer in e-commerce?
• Ervaring met het opzetten en implementeren van online marketing strategieën voor diverse
landen?
020 737 2295

• Ervaring met het nauw samenwerking en aansturen van collega’s en bureaus?

facebook.com/moyeecoffee

Lees dan nu verder!

linkedin.com/company/moyee
Moyee is een jong en gedreven organisatie met ambitieuze doelstellingen. Komend jaar willen we onze markt uitbreiden naar andere landen. Het is een snelgroeiend bedrijf en er is een
ambitieuze, informele sfeer. We slaan geen vrimibo over.
JIJ ALS SENIOR ONLINE MARKETEER
Als Senior Online Marketeer ben je verantwoordelijk voor het opzetten en implementeren van
de online strategie. Jouw missie is het vergroten van de groei en de optimalisatie van traffic
naar de webshop. Met jouw ervaring creëer je de perfecte balans tussen aansturen en zelf aan
de knoppen zitten. Ervaring met verschillende kanalen zoals SEO, SEA, CRO, Social en affiliate
is daarom een must.
Je werkt nauw samen met de andere online teams die zich meer richten op branding. Ook
stuur je een online marketing bureau aan en onderhoud je interne en externe relaties. Als een
spin in het web zorg je dat alle disciplines goed met elkaar samenwerken en dat er succesvolle omni-channel campagnes worden geïmplementeerd.
Tot slot rapporteer je de resultaten en vertaal je deze naar concrete optimalisatie/actie plannen die je intern presenteert.
WAT ZOEKEN WE IN JOU?
• Afgeronde HBO/WO studie
• Minimaal 3 jaar hands on ervaring met online marketing
• Analytisch (ervaring met Excel en Analytics)
• Ervaring met het verbeteren van traffic en conversie
• Aansturende ervaring
• Kennis van WordPress, WooCommerce en eventueel Shopify
• Je bent proactief, zelfstandig en gaat geen uitdaging uit de weg
• Extra punten als je ervaring hebt in Duitsland en Engeland, en beide talen spreekt

WAT BIEDEN WE JOU?
• Work hard, play hard – de leukste vrijmibo
• Werken bij een revolutionair bedrijf, jij maakt impact in de koffie industrie door jouw kennis
en ervaring in te zetten voor het bepalen van de online strategie
• Een werkplek waarin tempo en assertiviteit de rode draad voeren en geen dag hetzelfde is
• En jazeker: de hele dag radicaal goede koffie (wij leren je wel hoe die te zetten)
EN NU?
Zie jij er wel brood in? Stuur je powerpoint, zelfgebakken taart, spreekbeurt of salespitch naar:
people@moyeecoffee.com
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SOME MOYEE FACTS

F

airChain is all about sharing more of the value created in
producing countries, with other producing countries. In other
words, helping the people who grow our coffee to enjoy a

bigger chunk of the €4 we spend on our double shot cappuccinos. It
probably doesn’t come as a surprise that all that profit stays in the
West. FairChain aims to change all that.

[mo-jie] is the way we pronounce Moyee, but don’t feel
obliged. Turn it into something that sounds natural to you!
The capital ‘M’ embodies the core value

Mo yee is the Ethiopian word for mortar. Ethiopians
•

of the Moyee identity. By this we mean
a 50/50 split – 50% for them, 50% for

traditionally use this to grind their roasted beans. This makes it a

us. We pay our farmers a good price

symbol of the FairChain ideology: industrialization of coffee-producing

for their very best beans, but a 50/50

countries. At the same time it is also a symbol for the current

is what we’re fighting to achieve. The

imbalance in the coffee chain. As with many household tools people

symmetrical ‘M’ embodies this 50/50

treat the mortar without much respect.

split in the coffee chain.

Klinkt dit fantastisch? We horen graag van je!

