
 
 
 
 
 
Oonk Speciaalzaak is opgericht in 1919 en vierde op 21 juli 2019 haar 100-jarig bestaan. Die dag 
kreeg het familiebedrijf ook het predicaat Hofleverancier toegekend. Direct vanaf de oprichting voert 
Oonk Speciaalzaak twee productgroepen: fietsen en babyartikelen. Een combinatie die tot op de dag 
van vandaag nog steeds succesvol is. De onderneming is gevestigd in een groot winkelpand in het 
gezellige centrum van Winterswijk.  
 
Oonk Speciaalzaak zoekt per direct ten behoeve van de afdeling babyartikelen een: 
 

Online marketeer  
Uren: 8 uur, eventueel te verdelen over meerdere dagdelen. 
 
Wat kun je verwachten 
 
In deze functie houd je je voornamelijk bezig met onze webshop in babyartikelen 
www.oonkbaby.com. Het betreft een Prestashop website die de content ophaalt uit het Vendit-
kassasysteem. Als online marketeer ben je (mede)verantwoordelijk voor het aantal website 
bezoekers en het aantal conversies in de webshop. Je doet voorstellen om de score van de webshop 
op gebied van SEO en het conversiepercentage te verbeteren. Daarnaast verzin je leuke en creatieve 
content voor de webshop, digitale nieuwsbrief en de social media kanalen. Je beheert de online 
advertising campagnes, zowel in Google als op de social media platformen. Je analyseert en monitort 
de resultaten van de webshop middels website-analysetools. 
 
Wat wij vragen 
 
Voor deze functie zoeken wij een creatieve marketeer die zich in de online wereld als een vis in het 
water voelt. Je weet hoe je een website hoog laat scoren in zoekmachines (SEO). Je hebt ervaring 
met het plaatsen van originele content op social mediakanalen zoals Facebook en Instagram en weet 
hiermee de aandacht te trekken. Uiteraard weet je om te gaan met handige tools om banners, foto’s 
en filmpjes op maat te maken voor website en andere platformen. Je hebt ervaring met het beheren 
van betaalde online campagnes via Google, Youtube, social media en dergelijke. Je hebt leuke ideeën 
voor e-mailnieuwsbrieven, nieuwsberichten, blogs, etc. Ervaring met Prestashop is een pré.  
 
Wat wij bieden 
 
Een leuke en veelzijdige baan in een echt familiebedrijf met een gezellige informele werksfeer. 
Doordat de webshop recent gestart is en we werken in een klein team is er veel ruimte voor eigen 
initiatief en creativiteit. Omdat het een nieuwe functie betreft is er ruimte voor uitbreiding van het 
aantal uren bij succes. 
 
Interesse? 
 
Dan ontvangen wij graag een CV en begeleidende brief. Je kunt de reactie sturen naar Danny Oonk 
(eigenaar): d.oonk@oonkspeciaalzaak.nl of naar Oonk Speciaalzaak, t.a.v. D. Oonk, Misterstraat 47, 
7101 ES Winterswijk. 
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