
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Vacature 
Anglia HQ Roosendaal 
 

Vanwege uitbreiding en professionalisering zijn wij op zoek naar een Online 

Marketeer voor ongeveer 16-20 uur per week. Breng jij onze internationale 

organisatie naar een volgend level?  

 

Online Marketeer (PT) 
 

Wat ga je doen?  

 De USP’s van onze producten/diensten omzetten in tekst en beeld 

 Campagnes bedenken, opzetten & optimaliseren 

 Beheer Social Media kanalen van Anglia, EFKF en Jobtalk 

 Inzetten van gesponsorde campagnes en de bewaking er van 

 Optimaliseren en aanpassingen doorvoeren op de verschillende websites 

 Monitoren en rapporteren van de ontwikkelingen op het gebied van website en 

social media en inspelen op de steeds veranderende markt.   

 

Wat heb je nodig?  

 Kennis van Google Analytics en Google Ads 

 Ervaren en bedreven met de verschillende social media kanalen 

 Goede beheersing van Engels & Nederlands 

 Een dosis doorzettingsvermogen, zelfstandigheid en creativiteit 

 Ervaring op het gebied online marketing internationaal  

 

Wat kun je verwachten?  

 Een gevarieerde baan van ongeveer 16 tot 20 uur per week 

 Een nieuwe functie die je zelf kunt vormen 

 Een werkplek in Roosendaal in combinatie met hybride werken 

 Een marktconform salaris 

 Werktijden in overleg 

 Een klein en gezellig team in Roosendaal i.c.m. internationale contacten online 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

Wie zijn wij nu precies?  

Anglia en de English Education Group (EEG) zijn al meer dan 25 jaar expert in Engels. Doel van 

Anglia is om de Engelse taal stap voor stap aan te bieden en te toetsen. Als aanvulling hierop 

bieden we diverse Engelse cursussen op ons eigen Online Learning Platform. Deze cursussen zijn 

écht anders en dagen de deelnemers uit zelf actief met de Engelse taal aan de slag te gaan. 

 

Daarnaast bieden we projecten op het gebied van internationalisering en wereldburgerschap. We 

zijn trots op onze English for Kids Foundation, waarmee we leerlingen in kansarme gebieden een 

stem geven door ze Engelse lessen te geven.  

 

 

Ben je overtuigd of wil je meer weten?  

Mail ons dan via staff@anglia.nl. We nodigen je graag uit voor een kennismaking en vertellen je 

graag meer.  
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