
  
 
 

 

Managing Director Digital Agency FamilyBlend (Fulltime) 
 
Familyblend is de afgelopen jaren flink gegroeid en is klaar voor ‘the next level’. Jij werkt mee aan 

deze digitale stroomversnelling. Familyblend is op zoek naar een energieke Managing Director 

met gerichte ervaring en een brede visie op online marketing. Hij/zij weet professionals te 

motiveren om het beste uit zichzelf- en elkaar te halen. Die voor de troepen staat en duidelijk de 

route aangeeft naar een heldere stip aan de horizon. Altijd met de focus op resultaat voor klanten 

en daarmee met focus op groei van de gehele organisatie. Zit je nu op het puntje van je stoel? Lees 

dan verder! 

 
ABOUT US 
Familyblend verbindt merken met jonge gezinnen en is al jaren markleider in Nederland. 

 

Wij geloven in verbinding; een actieve wisselwerking tussen de adverteerder en een specifieke 

doelgroep. Vanuit deze overtuiging kijken wij naar de ambitie van onze klant. Zorgvuldig 

selecteren wij de beste tools en mixen deze met het beste bereik. Zo zetten wij doelstellingen van 

onze klanten om in succesvolle campagnes.  

 
Dat noemen we blenden. 
 
Onze tools X Bereik:  
 
1: Affiliate Marketing X Owned Affiliate netwerk met > 5.000 publishers 

2: Influencer Marketing X Owned Influencer netwerk met > 1.000 influencers 

3: Content Marketing X Owned social medium met >1 mln uniek verkeer, 150K leden 

 

Jaarlijks blenden wij honderden onlinemarketingcampagnes. Dit kan alleen, doordat we werken 

met de meest gemotiveerde, loyale, top collega’s en partners. Zij zijn opgedeeld in diverse teams; 

Sales team, Affiliate-team, Influencer-team, Redactie-team, Projectmanagement-team en een 

Development-team.  

 

FamilyBlend is marktleider en heeft een duurzaam relatienetwerk. Zij mag haar diensten inzetten 

voor honderden inspirerende klanten als Zwitsal, Mattel, Dyson, Bolletje, Kleertjes.com, Nutricia, 

ING, Prénatal, Disney, PLUS Supermarkt, etc. 

 

In de afgelopen jaren heeft FamilyBlend consequent groei gerealiseerd. Hiermee ontstaan nieuwe 

kansen, waardoor het bedrijf komende jaren zal excelleren. Het marktaandeel van FamilyBlend zal 

verder groeien, haar diensten zullen verder professionaliseren en tot slot is er een visie tot 

expansie naar andere niches en landen.  

 
JOUW ROL 
 
Je bent als Managing Director in de lead. Voor jou is de richting die FamilyBlend opgaat 

glashelder. De focus ligt op de groei van de gehele organisatie welke jij weet te vertalen naar 

heldere doelstellingen en KPI’s per team en per collega.  

 

Daarnaast initieer en begeleid jij kernprojecten, welke ervoor zorgen dat de diensten van 

FamilyBlend zich verder zullen professionaliseren.   



  
 
 

 

 

Je bent als Managing Director sparringpartner en adviseur voor alle collega’s. Je hebt een sterke 

kennis van digital marketing, digitale technologie en data-oplossingen. Je bent thuis in de wereld 

van Affiliatemarketing en Influencermarketing. Je helpt klanten verder te groeien en neemt 

verantwoordelijkheid voor het geleverde werk van je collega’s. Als Managing Director opereer je 

zelfstandig en rapporteer je eens per week aan de CEO. 

 
 
VERANTWOORDELIJKHEDEN 

• Groei visie (omzet&winst) vertalen naar interne strategie 

• Bepalen van interne doelstellingen en KPI’s 

• Schrijven en presenteren van aanbevelingen en plannen 

• Diensten/producten optimaliseren en professionaliseren 

• Thought Leadership uitdragen op het gebied van digital marketing of elementen 

daarbinnen, bv op het gebied van affiliatemarketing, database-marketing, 

influencermarketing, socialmedia-marketing, contentmarketing. 

• Anticiperen op trends in online marketing en /of behoeften van klanten 

• Fungeren als strategisch partner voor klanten en ze weten te overtuigen 

• Tonen van leiderschap en stimuleren van een interne leercultuur 

• Coachen en aansturen van teams en teamleden 

• Zorgen voor klanttevredenheid met team projectmanagement 

• Rapporteren en samenwerken met de CEO 

• Verantwoordelijkheid voor personeel; aanname, ontwikkeling, beoordeling en sfeer 

 

 

KWALIFICATIES 
• Je bent een leider  

• Afgeronde HBO of WO-opleiding 

• 5+ jaar ervaring in de online marketing 

• Ervaring met affiliatemarketing en influencermarketing 

• Maakt complexe dingen eenvoudig, overzichtelijk en begrijpelijk  

• Je coacht helder en positief 

• Vermogen klanten te adviseren 

• Positieve, energieke en vooral ondernemende mind-set 

• Aandacht voor detail, nauwkeurigheid 

• Een echte doorpakker 

• Analytisch sterk 

• Spreekt vloeiend ABN Nederlands 

• Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden 

• Beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift 

 

  



  
 
 

 

WIJ BIEDEN 

Ø Een leidinggevende rol met veel vrijheid tot ondernemerschap 
Ø Je houdt je bezig met de laatste ontwikkelingen binnen online marketing 
Ø Binnen een organisatie die staat als een huis en alleen nog maar kan groeien 
Ø Mooi klantenportfolio 
Ø Super gemotiveerde en loyale collega’s 
Ø Tof kantoor in het centrum van Utrecht  
Ø Onwijs positieve sfeer, waarbij successen altijd worden gevierd 
Ø Goede arbeidsvoorwaarden, met mogelijkheid tot inkoop aandelen  

 

Breng jij FamilyBlend naar ‘the next level’?  

Stuur dan een motivatie + cv naar Rik van Elk rik@familyblend.nl of bel 06103 25 908 

 

 

 

    

 


