
                                                                                                              
 

Join the smart energy revolution! 

Volgroen is per direct op zoek naar een enthousiaste Online Marketeer!  

 

De uitdaging 
Heb jij altijd al een baan willen hebben waarbij je verder mag kijken dan alleen cijfers? Waarbij je niet 
vast zit in een strak functieprofiel omdat jij veel meer in je mars hebt? Bij Volgroen is er volop ruimte 
voor jou om je te ontwikkelen binnen en buiten je vakgebied. Met als doel jouw bijdrage aan de 
schone energie transitie.  
 
Volgroen is een jonge snel groeiende organisatie. Als je bij ons komt werken, werk je nauw samen 
met oprichters Emiel en Jan-Willem. Samen zullen we de functie van business controller vorm geven. 
Naar gelang je werkervaring zorgen we voor voldoende ruimte om te leren. Hierbij krijg je de 
mogelijkheid om écht mee te denken met onze procedures en het verbeteren van onze interne 
controles. Met jouw kennis en ambitie krijg je zo snel nieuwe verantwoordelijkheden. Daarnaast ga 
je natuurlijk ook operationeel aan de slag met de nieuwste digitale technologie, dat houdt het werk 
veelzijdig. 
 
Groot voordeel is dat je bij Volgroen heel flexibel kan werken, zowel qua tijd als locatie. Je kunt dus 
lekker vanuit huis werken op tijden die jou uitkomen. Volgroen werkt met een paperless office en 
virtual assistants. Samenwerken doen we veelal via video-conferencing en screen-sharing. En zo’n 
twee keer per week zien we elkaar op kantoor in Amsterdam. 
 
Dat betekent natuurlijk wel dat we alleen professionals in ons team hebben; zelfstandige en 
ondernemende collega’s die hun vak verstaan. Allemaal ambitieuze enthousiastelingen die overal 
wel een uitdaging in zien en een oplossing voor vinden. 
 

Wat ga je doen? 
Bij Volgroen zal geen dag hetzelfde zijn. De ene dag brainstorm je op kantoor over klantcampagnes 
en het optimaliseren van de customer journey. De andere dag kun je thuis in alle rust aan de slag met 
de analyse van klantdata en het optimaliseren van de website. Verantwoordelijkheden zijn onder 
andere: 

• Je beheert, coördineert en optimaliseert onze online kanalen voor B2B 

• Je houdt je bezig met het opzetten, testen en verbeteren van bestaande campagnes  

• Je ontwikkelt, test en optimaliseert de customer journey 

• Je analyseert en rapporteert klantdata en inzichten 

• Je coördineert intern, en met externe bureau’s, de uitvoering van marketing campagnes en 

customer journeys 

• Je adviseert het senior management en houdt hen scherp 

Jouw profiel 
Jij hebt een professionele drive en je hebt, net als wij, een passie voor de slimme en schone 

energietransitie. Je bent een snelle leerling en ook ‘op afstand’ communicatief vaardig. We zoeken 

iemand die onderstaand profiel benadert: 

• Je hebt een relevante afgeronde Hbo- of WO-opleiding 
• Je hebt affiniteit met de verduurzaming van de energiesector 
• Je hebt 1 tot 5 jaar werkervaring opgedaan met online marketing, zoals:  

o Google AdWords en Google Analytics 



                                                                                                              
 

o social media campagnes 

o Wordpress of andere content management systemen 

• Je vindt het leuk om je nieuwe applicaties op het gebied van online marketing eigen te 

maken en te gebruiken.  

• Je bent actie-gericht en coordineert gemakkelijk intern en met externe dienstverleners om 

marketing campagnes uit te voeren. 

Voordelen van deze baan 
• Ontzettend flexibel werk voor 28 tot 40 uur per week. 
• Een marktconform salaris met 8% vakantiegeld, bonus regeling en mogelijkheid tot 

participatie in employee share option programme. 
• 27 Vakantiedagen en reiskostenvergoeding. 
• Betrokken en behulpzame collega’s vol inspiratie. 
• Alle kansen om je te ontwikkelen en mee te groeien met ons bedrijf. 

Wie zijn wij? 
Volgroen’s missie is om decentrale schone energie voor zakelijke klanten als dienst beschikbaar te 
maken. Dat betekent dat zakelijke klanten volledig ontzorgd LED verlichting, zonnepanelen of andere 
vormen van duurzame energie per maand kunnen afnemen.  Dit doen wij via ons online digitale 
platform. Dit platform maakt het voor het midden- en kleinbedrijf heel gemakkelijk en bereikbaar om 
voor duurzame energie oplossingen te kiezen, zoals bijvoorbeeld LED verlichting en zonnepanelen.   
 
We zijn een jonge organisatie met een zeer gedreven team. We groeien snel, zowel qua klanten als 
de scope van dienstverlening. Met ondersteuning van onze investeerders bouwen we ons platform 
en organisatie nu uit naar the next level. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe collega’s die mee 
willen ondernemen en bouwen aan onze organisatie. 
 
Onze bedrijfscultuur is samen te vatten in 5 kernwaarden: 

• eerlijkheid 

• transparantie 

• ownership 

• actiegerichte houding 

• testen/experimenteren/leren 
 
Wij hebben maar één doel: de energie transitie en CO2 -reductie versnellen. Lees meer op: 

www.volgroen.nl 

 
Belangstelling? 
Herken je jezelf in de omschrijving en spreekt de functie je aan? 
Stuur dan je CV mét motivatie naar hr@volgroen.nl of neem contact op met Emiel van Sambeek of Jan-Willem 
Martens via Linkedin. 
 

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

http://www.volgroen.nl/
mailto:hr@volgroen.nl

