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VACATURE
Vind je het leuk om op strategisch niveau naar online marketing te kijken? Houd je van mooie designs 

en innovatie? Leer je graag nieuwe dingen? En vind je het leuk in een dynamisch en creatief team voor 

de leads te zorgen? Dan is onze nieuwe functie misschien wat voor jou.

Wij zijn op zoek naar een gedreven online marketeer, die het als een uitdaging ziet onze online marketing 

te professionaliseren. Je vindt het leuk om op strategisch niveau te kijken naar onze marketing, en je 

wordt enthousiast van mooie designs en content. Binnen ons team zal je verantwoordelijk zijn voor 

het opzetten en onderhouden van onze online marketing en sales, waarin onze website, social media 

kanalen en content samen komen. Je brengt potentiële klanten in kaart, en weet ze op creatieve wijze 

aan ons te binden. 

Wil je elke dag wat nieuws leren? Werken in een enthousiast en groeiend team? En de vrijheid hebben 

om onze online marketing naar eigen visie in te richten, stuur ons dan je motivatie (vrije vorm) en 

portfolio/CV naar caspar@sensu.org.

Graag reageren voor 30 mei.



FUNCTIE-EISEN 
• Minimaal HBO denkniveau
• Bewezen ervaring met online marketing
• Verkoopervaring
• Ervaring met Adobe Creative Cloud, 

Google Adwords, Analytics
• Houdt van schrijven
• Gevoel voor design
• Vloeiend Engels en Nederlands

VOORWAARDEN
• Contract van 32-40 uur 
• Een marktconform salaris
• Flexibele arbeidsvoorwaarden
• Reiskostenvergoeding 



OVER SENSU
We zijn een dynamisch visueel marketing bureau (brand identities, films, 3D animaties, en websites) 

met een focus op life science, wetenschap en innovatie. We werken voor (bio)techbedrijven, institu-

ten en universiteiten, waarbij inhoud een belangrijke rol speelt. We zijn gevestigd in Amsterdam en 

Groningen, maar werken voor klanten over de hele wereld.
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