NIMA Functieprofiel online marketeer
Niveau: NIMA A Online Marketing
De NIMA Functieprofielen dienen als basis voor de NIMA Exameneisen die ten grondslag liggen
aan de NIMA Diploma’s. De functieprofielen zijn vrijelijk te gebruiken door:
1. Organisaties die een functieprofiel en/of een vacaturetekst willen opstellen
2. Professionals die hun ontwikkelniveau willen vaststellen en om inspiratie te doen voor
vervolgopleidingen
Hieronder staat het functieprofiel op hoofdlijnen, in de exameneisen NIMA A Online Marketing
staan de competenties in detail.
Functieomschrijving
De online marketeer voert de taken uit die gericht zijn op het op het promoten (marketen) van
een merk, product, dienst, of organisatie via digitale (media)kanalen, zodat de doelstellingen van
de organisatie behaald worden.
Functietaken & verantwoordelijkheden
 Het (mede) opstellen en tot uitvoering brengen van het (digitale) marketingplan
 Opzetten en uitvoeren van klant- en marktonderzoeken
 Voorbereiden, uitvoeren, coördineren en analyseren van alle online marketing- en
advertentieactiviteiten zoals de eigen bedrijfswebsite, online reclamecampagnes,
Google Adwords en/of social media als Facebook, Twitter en Instagram
 A/B-testen uitvoeren en analyseren
 Conversie optimalisatie
 Analyses maken met behulp van tools als Google Analytics
 Website bezoek optimaliseren middels SEO- en SEA-technieken, online advertising,
social media en e-mail
 Website op functionaliteiten controleren en optimaliseren
 Volgen van relevante ontwikkelingen in het (online) marketingvakgebied
Vereiste opleiding
 Mbo- of hbo-opleiding richting commerciële economie/marketing
 NIMA A Online Marketing
Minimale werkervaring
Geen, wel geldt: hoe meer werkervaring hoe effectiever de taken worden uitgevoerd.
Competenties (kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten)
 Communicatief
 Creatief
 Samenwerken
 Competitief
 Analytisch vermogen
 Datagedreven
 Rapportage- /presentatievaardigheden
 Nieuwsgierig, op de hoogte van nieuwe trends/ontwikkelingen

Arbeidsvoorwaarden
Bruto jaarsalaris op basis Berenschot Salarisonderzoek 2019 (vast jaarsalaris inclusief
eventuele winstdelingsregeling en bonus):
 Minimaal: 37.600
 Mediaan: 42.200
 Maximaal: 48.200
Plaats in de organisatie
De marketingmedewerker rapporteert aan de (digital) marketingmanager, de marketing- en
communicatiemanager of de marketing- en salesmanager.
Doorgroeimogelijkheden
De online marketeer kan, bij gebleken geschiktheid en behalen van het NIMA B (Digital)
Marketing Diploma, doorgroeien naar de functie van marketingmanager of digital
marketingmanager.
Andere functiebenamingen
 Internetmarketeer
 Digital marketeer

