
Vacature (24 uur) 

Medewerker online marketing   
 

 
 
Over Apenheul 
Stichting Apenheul is een ideële organisatie die zich met hart en ziel inzet voor apen en hun leefgebied in het 
wild. Apenheul is in 1971 opgericht met als doel om liefde voor dieren en natuur te creëren, door bezoekers in 
het park een unieke beleving met apen mee te geven. Bovendien steunt Apenheul natuurbehoudprojecten 
over de hele wereld om apen en hun leefgebied te beschermen. Een deel van de opbrengst van Apenheul 
komt hieraan ten goede. Apenheul trekt jaarlijks zo’n 500.000 bezoekers en werd in 2016 zelfs verkozen tot 
Leukste uitje van Nederland. Daarnaast beschikt Apenheul over de unieke, duurzame congreslocatie De 
St@art, waar jaarlijks vele zakelijke groepen en families gebruik van maken. 
 
Wat ga je doen? 
Je gaat werken in een inspirerende, ambitieuze en dynamische omgeving op de afdeling Marketing & 
Communicatie. Het doel van deze afdeling is het jaarlijks aantrekken van een uitdagend aantal bezoekers, die 
met de juiste verwachting naar het park komen en daar een optimale beleving hebben. De afdeling is 
verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie, het realiseren van de gewenste marktpositie en de 
ontwikkeling en bewaking van de identiteit van Apenheul.  
 
Apenheul ziet veel kansen in een goede online aanpak, die aansluit bij de offline campagnes en activiteiten en 
die past bij onze missie: liefde voor dier en natuur bij bezoekers stimuleren. Als medewerker online marketing 
houd je je bezig met het plannen, uitvoeren, analyseren en optimaliseren van de online marketing. Je bent 
verantwoordelijk voor het opstellen en realiseren van de online doelstellingen, waarbij je de huidige kanalen 
optimaal inzet en kansen ziet voor de verdere ontwikkeling hiervan.  
 
Je taken en verantwoordelijkheden: 

 Doorvertalen van de strategie naar een plan voor de online activiteiten om  
o nieuwe/huidige bezoekers te enthousiasmeren, informeren en binden (traffic en conversie) en 
o seizoenkaarthouders te behouden en toegevoegde waarde te bieden (loyaliteit);  

 Bepalen, realiseren en analyseren van online activiteiten op kanaalniveau zoals SEO/SEA, online 
campagnes/advertising, social media, mobiele media en eigen kanalen (website en nieuwsbrieven);  

 Signaleren van trends en ontwikkelingen, actief monitoren, optimaliseren van pagina’s (eigen kanalen en 
derden) en verzorging van rapportages en analyses op basis van KPI’s en budget;  

 Optimale inzet van en monitoring met tools als Google Adwords, Analytics en A/B testen. 
 
Wat wij van jou vragen: 

 minimaal HBO werk- en denkniveau; 

 ervaring als online marketeer en kennis van het medialandschap; 

 passie voor Apenheul en haar missie; 

 een commerciële insteek; 

 een proactieve, ondernemende instelling; 

 een analytisch denkvermogen, resultaatgericht en doortastend; 
 
Jij bent de online marketing-expert binnen het team. Je ziet kansen voor Apenheul om online nog meer 
relevant te zijn bij de juiste doelgroep. Je enthousiasmeert en overtuigt anderen en maakt keuzes die 
bijdragen aan de doelstellingen. Altijd passend bij de missie. 
 
Wat vind je bij ons?  

 Een inspirerende werkomgeving met enthousiaste collega’s;  

 De mogelijkheid verschil te gaan maken met een goede online aanpak vanuit jouw kennis/ervaring; 

 Een baan voor 24 uur bij een vooruitstrevend dierenpark dat volop in beweging is;  

 De kans je kwaliteiten verder te ontwikkelen; 

 Salariëring volgens de Leisure CAO voor het dagattractiebedrijf en goede secundaire 

arbeidsvoorwaarden.  
 
Ben je overtuigd?  
Probeer ons dan ook te overtuigen! Stuur je CV en motivatie uiterlijk donderdag 4 januari 2018 naar  
ikbenovertuigd@apenheul.nl t.a.v. Miriam Heinsbroek. 
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