
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

ROM bv is wereldwijd actief 
als specialist in hogedruk- en 
vacuümtechnieken en maakt 
deel uit van de KOKS Group. 
Vanuit onze fabrieken in 
Nederland en Brno in Tsjechië 
produceren en leveren wij 
reinigingsmaterieel voor de 
professionele reinigingsbranche 
en overheidssector. Dat doen 
wij niet alleen aan klanten 
in Nederland, maar ook ver 
daarbuiten. Onze klanten zitten 
verspreid over heel Europa, 
Azië, Afrika en Amerika. Naast 
onze vestigingen in Nederland 
en Tsjechië werkt ROM met 
een netwerk van ruim 50 
gespecialiseerde partners in 
meer dan 35 landen. 

Meer weten?
Bekijk de vacature online of 
neem contact op met Mark van 
de Kuilen, Marketing Manager, 
tel. 0342 49 04 17 | 06 11 513 338

Solliciteren? 
Sollicitaties, voorzien van cv,  
kun je sturen naar  
Lidy van Amerongen: 
l.amerongen.pz@rombv.com

Snel en eenvoudig solliciteren? 
Stuur een WhatsApp bericht 
voorzien van een korte motivatie 
en LinkedIn profiel naar  
06 11 513 338

www.rombv.com

Online marketeer  
 Barneveld     38 uur      m/v

 
Ben jij online marketeer en toe aan de tweede of derde stap in je 
carrière? Dan hebben wij een fantastische baan voor jou!  Bij ons 
kun je dagelijks aan de slag met alles op het gebied van online 
marketing. Websites, webshops, Google Ads, Google Analytics, 
e-mailmarketing, social media en meer. Alles staat in het teken 
van het wereldwijd vermarkten van onze producten. Steeds meer 
klanten in Europa, Azië, Afrika en Amerika kiezen al voor ROM.  
Help jij mee onze groeiambities te realiseren?

Resultaat boeken: daar krijg je energie van! Je bent en blijft op de hoogte van 
alle trends en ontwikkelingen in de online wereld en pakt iedere keer weer 
kansen om ons bedrijf te laten groeien. Je bent in staat werkzaamheden 
zelfstandig uit te voeren, maar uiteraard staan jouw marketingcollega’s graag 
voor je klaar om met je te sparren om samen tot een gaaf idee te komen. 
Naast online werkzaamheden ondersteun je bij diverse andere activiteiten, 
zoals productintroducties, beurzen, brochures, videoproducties en meer. 

De ideale kandidaat
• Meerdere jaren werkervaring in  

online marketing
• Marketing of communicatie 

opleiding
• Actuele kennis van online 

marketing (o.a. SEO, SEA)
• Goede (web)tekstschrijver
• Uitstekende beheersing van 

Nederlands en Engels in woord 
en geschrift

• Proactief en zelfstandig 
• Accuraat en leergierig

ROM biedt jou
• Leuke baan in een ambitieus en 

hardgroeiend familiebedrijf
• Fijne groep hardwerkende collega’s 

in een informele omgeving
• Goed salaris en prima secundaire 

arbeidsvoorwaarden  
(o.a. 25 vakantiedagen,  
13 ADV dagen, 8% vakantiegeld)

• Gezellige personeelsuitjes
• Ruimte voor nieuwe ideeën
• Diverse ontwikkelings-

mogelijkheden, waaronder jouw 
persoonlijk opleidingsbudget 


