
 

CRM / Online Marketeer (32 uur per week) 
(Den Haag, november 2017) 

De organisatie 
Als je blind, slechtziend of dyslectisch bent, heb je via Bibliotheekservice Passend Lezen 

toegang tot de mooiste romans, de spannendste verhalen en de allerleukste kinderboeken, 

in diverse leesvormen. 

Passend Lezen is een stichting die zich ten doel stelt om mensen met een leesbeperking 

toegang te geven tot de wereld van kennis en cultuur om zo de persoonlijke ontplooiing van 

mensen met een leesbeperking te stimuleren, hun maatschappelijke participatie en integratie 

te bevorderen en hun positie in de samenleving te verbeteren. Website: 

www.passendlezen.nl.  

De organisatie bestaat uit de afdelingen Klantencontact, Marketing & Communicatie en 

Beheer & Projecten (B&P). Op de afdeling Marketing & Communicatie werken naast een 

manager Marketing & Communicatie nog 2 enthousiaste collega’s. De afdeling richt zich op 

het lokaliseren en werven van nieuwe klanten en het activeren en behouden van bestaande 

klanten. 

De functie 
Als CRM/Online marketeer ondersteun je de afdeling Marketing & Communicatie bij het 

optimaal inzetten van het CRM systeem en de beschikbare klantdata voor alle 

marktbewerkingsactiviteiten.  Daarnaast ben je medeverantwoordelijk voor het (door) 

ontwikkelen van de digitale kanalen (websites, online campagnes en apps). 

 

Naast je verantwoordelijkheid voor CRM en de digitale kanalen heb je een aantal 

toegewezen aandachtsgebieden waarvoor je op de afdeling aanspreekpunt bent en (mede) 

activiteiten initieert en ontwikkelt: 

 Marktonderzoek 

 Social Media 

 SEO en SEA 

 

  

http://www.passendlezen.nl/


Wij zoeken  

Wij zoeken een zelfstandige, flexibele collega met een no-nonsense mentaliteit en een 

relevante opleiding op HBO niveau. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in een vergelijkbare 

functie. Je hebt aantoonbare kennis van CRM en analytics software en ervaring met het 

beheren en optimaliseren van websites en online campagnes.  

 

Wij bieden 

Een afwisselende functie voor 32 uur p/w in een informele werksfeer op een inspirerende en 

goed bereikbare locatie in Den Haag. De functie wordt gewaardeerd afhankelijk van 

anciënniteit, leeftijd en ervaring in schaal 9 conform de CAO openbare bibliotheken. 

Meer weten en reacties 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Marcel Heinkens, 

Manager Marketing & Communicatie, m.heinkens@passendlezen.nl, telefoonnummer 06-

12163660. 

Bibliotheekservice Passend Lezen ontvangt jouw motivatie en curriculum vitae bij voorkeur 

per e-mail op het volgende e-mailadres: vacature@passendlezen.nl. Het postadres is : 

Bibliotheekservice Passend Lezen, Postbus 84010, 2508 AA te Den Haag. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 

 

 

Bedrijfsnaam Bibliotheekservice Passend Lezen 

Vacaturetitel CRM / Online Marketeer 

Branche Non Profit 

Standplaats Den Haag 

Provincie Zuid Holland 

Opleidingsniveau HBO 
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