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Vacature: SEO-specialist Meubelpartner.nl (M/V) 

 
Meubelpartner.nl groeit hard en daarom is het tijd om ons marketingteam uit te breiden: we gaan een 
compact team vormen van online specialisten.  
In dit team mag een SEO-specialist natuurlijk niet ontbreken! 
 

- Lijkt het je tof om te werken aan de online vindbaarheid van een e-commerce retailer in een 
superleuke productgroep? 

- Werk je bij een bureau en ben je het zat om je aandacht te verdelen over talloze verschillende 
klanten? 

- Geeft het jou een kick om dubbele groeicijfers te boeken? 
 
De functie 
Als SEO-specialist bij Meubelpartner.nl werk je dagelijks aan de verdere groei van ons concept. 
Je werkt strategisch én uitvoerend aan de realisatie van onze SEO-doelstellingen.  
 
Je hebt creatieve ideeën voor linkbuilding, content marketing en on- en off-site optimalisaties en werkt samen 
met jouw collega’s aan de uitvoering daarvan. Google Analytics kent voor jou geen geheimen, waardoor je de 
resultaten steeds nauwkeurig in het oog houdt en verbeterpunten direct opmerkt. 
 
Jouw profiel 
We begrijpen als geen ander dat het in jouw vak niet alleen gaat om diploma’s of kwalificaties.  
We zoeken simpelweg een enthousiaste collega met kennis van zaken – die kennis kan je op verschillende 
manieren hebben verkregen. 
 
Als we toch een aantal eigenschappen van de perfecte kandidaat moeten noemen: 

- Je bent een echte SEO-freak: steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen 
- Je bent enthousiast, proactief en gedreven door succes 
- Je hebt een HBO/WO denk- en werkniveau 
- Je hebt bij voorkeur relevante werkervaring in een SEO-functie, bijvoorbeeld bij een marketingbureau 

of bij een e-commercebedrijf 
 
Wat bieden we? 
Als onze SEO-specialist ga je een belangrijke rol vervullen in ons marketingteam. Wij vinden dan ook dat daar 
een goede beloning tegenover moet staan, o.a. in de vorm van: 

- Een goed salaris, genoeg vakantiedagen en een aantrekkelijke bonusregeling 
- Een fijne werkplek en een laptop van de zaak (Mac of Windows naar keuze) 
- Personeelskorting op onze volledige collectie 

 
Interesse? 
Past deze functie perfect bij jou? Neem dan contact op met Willem van Huis via vacatures@meubelpartner.nl 
en wie weet drinken we binnenkort een bakje koffie om kennis te maken. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


