
  
 
 

	

Database Specialist (=blender)  
- freelance ook mogelijk 
 
FAMILYBLEND is al ruim 15 jaar marktleider in het verbinden van merken met jonge gezinnen. Wij zijn een 
full service agency die vertrekt vanuit de ambitie van de klant.  
 
Zorgvuldig selecteren wij tools x effectief bereik en zetten doelstellingen om in succesvolle campagnes. Dat 
noemen wij blenden.  
 
Hiervoor hebben we nu 3 smaken (& 2 extra smaken zijn in ontwikkeling): 

1. Affiliate Marketing (affiliatie netwerk met 150 adverteerders en 5.000 publishers) 
2. Content Marketing (eigen platform 975K uniek verkeer, 125k leden en 150K social volgers) 
3. Influencer Marketing (netwerk van meer dan 700 influencers) 

 
We werken voor ruim 500 inspirerende klanten als Center Parcs, Picnic, Dyson, Bolletje, Kleertjes.com, 
Nutricia, ING, Prénatal, Disney en Plus Supermarkt. 
 
Het bedrijf staat goed en daar zijn we trots op. Zelfs in dit bijzondere jaar gaan wij flink plussen. En hierdoor 
zijn wij per direct op zoek naar een aantal goede en leuke collega’s!  
 
Als Database Specialist ga jij ons helpen onze database beter te organiseren, te laten groeien en te 
vermarkten. 
 
Data = King 
De wereld is online, data is het digitale goud. Elke dag wordt er immens veel data geproduceerd. In 
combinatie met advertising, kan die data van essentiële waarde zijn in het bereiken van de juiste mensen op 
het juiste moment met het juiste product. Slimme services waarop mensen echt zitten te wachten. 
Waarmee je echt in gesprek blijft. Dat vereist slimme database technieken ontwikkelen. Slimme services. En 
goede campagnes waarmee je dat verhaal vertelt. Dat alles komt samen in deze functie.  
 
CRM & Marketing Automation (= database) specialist 
Als database specialist ben jij verantwoordelijk voor het opzetten en uitrollen van de datagedreven 
Marketing Automation strategie. Marketing Automation is voor jou een bekend begrip en je weet met 
technologie, data, de juiste creatieve content, interne teams resultaat te boeken en de loyaliteit van de 
gebruiker te vergroten. 
 
Werkzaamheden van de Database Specialist: 

• E-mailmarketing en Marketing Automation 
• Verantwoordelijk voor het opzetten en de uitrol van de e-mail- en marketing automation strategie, 

datagedreven en waarbij de consument centraal staat. 
• Aanspreekpunt voor email- en marketing automation binnen Familyblend 
• Adviserende rol voor online redactie en accountmanagers om email en marketing automation een 

passende rol te geven binnen de communicatiestrategie van campagnes en evenementen. 
• Op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van e-mailmarketing/Marketing 

Automation om zo de kanalen naar een hoger niveau te tillen. 
• Van Acquisitie tot Retentie 
• Je werkt nauw samen met redactie en accountmanagers om een optimale gebruikersfunnel neer te 

zetten, die je continu optimaliseert door middel van datagedreven experimenten. 
• Je bent verantwoordelijk voor de groei van de database per kanaal (email, social en marketing 

automation) 
• Je zoekt continu naar innovatieve mogelijkheden om engagement met de gebruikers te verhogen. 
• Bedenkt retentiecampagnes om inactieve gebruikers te activeren en om te zetten naar actieve, 

loyale gebruikers. 
 
 
 
 



  
 
 

	

Onze perfecte match heeft: 
• HBO-opleiding, in de richting van marketing en/of communicatie 
• Minimaal 3 jaar relevante ervaring op het gebied van marketing automation of CRM 
• Je bent vertrouwd met Email Service Providers 
• Ervaring met segmentatie en databasemarketing is een pré 
• Analytisch sterk, datagedreven 
• Communicatief sterk, resultaatgericht 
• Creatief, nauwkeurig, ondernemend, planmatig. 
• Uitstekende copy writing skills, zeer goede kennis van de Nederlandse taal. 
• Zelfstandig, verantwoordelijk, proactief. 
• Gevoel van hoe de wereld online beweegt; 
• Hands on mentaliteit;  
• Ben je daarnaast ook een gezellige mee werkende collega, een teamplayer, loyaal, gedreven, 

nauwkeurig én georganiseerd? Dan ben jij de perfecte blend die wij zoeken!  
 
 Waarom bij ons aan de slag? 

• Kans om je te ontwikkelen in de wereld van online marketing advertising (content marketing, 
influencer marketing & affiliate marketing); 

• Een positie in een dynamische, enerverende en snelgroeiende organisatie; 
• Meewerken in een zeer gemotiveerd team; 
• Een platte organisatie met direct veel persoonlijke speelruimte; 
• Een open, jonge, informele en gezellige, loyale cultuur; 
• Proactief meedenken aan innovatieve online concepten en platformen; 
• Mogelijkheid tot serieus ondernemerschap; 
• Goede arbeidsvoorwaarden; 
• Last but not least: leuke collega’s en ontspanning bij een vrijdagmiddag borrel! 

 
Ben jij onze nieuwe blender? 
Dan kun je jezelf en ons helpen door je motivatie + cv te mailen naar rik@familyblend.nl of te bellen met 
030-2950200. 
 

 
 
 


