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Online Marketeer (allround) 
 

In het kort 
Ter aanvulling van ons team zoeken we voor ons kantoor in Eindhoven per direct een gedreven en enthousiaste 

Online Marketeer als ondersteuning van de afdeling Business Development. Jij gaat de online zichtbaarheid van 

ons bedrijf en producten verder optimaliseren. De functie is primair voor een jaar, met de intentie deze bij goed 

functioneren voort te zetten. 

Dit ga je doen 
Jij wordt onze collega die een succesvolle online campagne kan runnen van idee tot daadwerkelijke uitvoering. Je 

houdt je samen met de Marketing Communication Manager o.a. bezig met content marketing en email marketing. 

Je wordt verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van creatieve online marketing campagnes en je maakt 

en bedenkt de inhoud van landingspagina’s. Daarnaast krijg je volop de ruimte om SEO, Adwords en Social Media 

Marketing verder uit te bouwen. 

Verder zal je helpen bij het uitvoeren van vele andere marketing gerelateerde projecten en zal je onze Business 

Development collega’s wereldwijd ondersteunen met sales gerelateerde marketing activiteiten. Oftewel, er is 

genoeg te doen! 

Je team 

Groei mee met een toonaangevend internationaal opererend bedrijf dat software ontwikkelt voor dynamische 

beeldscherm communicatie (digital signage/narrowcasting). Je komt terecht op onze afdeling Business 

Development en je zult samen met de Marketing Communication Manager de online zichtbaarheid van NDS en 

PADS4 vergroten. Je zult raporteren aan de Chief Commercial Officer die in het Management Team van NDS zit. 

Wat je van ons mag verwachten 
 Een uitdagende baan bij een financieel gezond en groeiend bedrijf; 

 Fulltime (40 uur) dienstverband voor half jaar, met uitzicht op vaste aanstelling; 

 Een goed salaris; 

 Premievrij pensioen; 

 25 vakantiedagen op jaarbasis; 

 Reiskostenvergoeding; 

 Ruimte voor eigen initiatieven. 

Wat we van jou verwachten 
 Een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur commerciële economie, marketing of bedrijfskunde; 

 Aantoonbare ervaring met en kennis van diverse online middelen zoals SEA, SEO, e-mail, content 

marketing en social; 

 Kennis van en ervaring met het werken met KPI’s als CTA, CTR en conversies; 
 Kennis van en ervaring met nieuwe trends en ontwikkelingen in de veranderende digitale  

wereld; 

 Een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord als geschrift; 

 NDS is een IT-bedrijf. Dus een meer dan gemiddelde affiniteit met IT vinden wij belangrijk. 
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Ons bedrijf 
NDS is een toonaangevende speler op de internationale markt van digital signage/narrowcasting software. Vanuit 

onze vestigingen in Eindhoven en Dubai werken we met ruim 20 collega’s aan out-of-the-box producten voor digital 

signage. Deze producten worden via ons wereldwijd partnernetwerk in meer dan 75 landen bij talloze bedrijven en 

organisaties ingezet voor dynamische beeldscherm-communicatie. 

Als één van pioniers in de digital signage markt, geeft onze focus op data-gedreven oplossingen ons een unieke 

positie in de markt. Niet voor niets zeggen we ‘data zit in ons DNA’. 

De organisatie kent een informele cultuur met korte lijntjes waarin we veel waarde hechten aan een grote mate van 

verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Echter, samen mooie dingen bereiken vinden we het allerbelangrijkst. 

Bekijk onze corporate website nds.global en onze product website pads4.com om meer over ons bedrijf en product 

te weten te komen. 

Locatie 
Eindhoven 

Solliciteer nu 
Heb je interesse, stuur dan je CV met motivatie (in het Nederlands of in het Engels) naar onze HR-manager Arthur 

Damen via vacatures@nds.global o.v.v. de functietitel ‘Online Marketeer (allround)’. 

Meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met hem via arthur.damen@nds.global. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
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