
 

  

Traineeship | Marketing Data Analyst & Media Buyer  
 

 

Wij zijn op zoek naar een Junior Marketeer met een talent en interesse in alles wat met 

data en performance te maken heeft. Binnen het Seventury team word je getraind in het 

opzetten en managen van digitale marketing campagnes op Google, Facebook en 

Instagram.  

 

Wie zijn jouw klanten? Je gaat werken voor (middel) grote (inter)nationale klanten. We 

hebben een zeer gevarieerd portfolio aan B2C en B2B klanten uit verschillende sectoren. Jij 

analyseert campagnes, websites en andere marketing activiteiten van bekende kleding-, 

sneaker- en lifestyle merken. Hiermee ondersteun jij deze klanten bij het maken van grote 

strategische beslissingen.  

 

Ben jij de persoon die wij zoeken? Stuur jouw c.v. naar info@seventury.com 

 

Seventury is een snelgroeiend Marketing & Strategie bureau, gespecialiseerd in outsourced 

marketing voor bekende kleding-, sneaker- en lifestyle merken. Wij werken als een 

verlengstuk van het marketingteam van onze klanten. "Client thinking" is niet onze filosofie, 

het is onderdeel van wie wij zijn!  

 

Jij wordt verantwoordelijk voor het managen en servicen van onze klanten door hen te 

helpen bij elke marketing uitdaging die zij aandragen. Je zet met gemak en plezier 

Performance Campagnes op (Social Media, SEA, Product Shopping Feeds) die je doorlopend 

A/B test. Hierbij gebruik je een Growth Hacking mindset en -tools voor optimalisatie van de 

campagnes. Naast Performance Marketing help jij de klanten met hun Branding & 

Awareness Campagnes, Video Campagnes en SEO. Nog geen ervaring met al deze 

onderdelen? No worries, in het traineeship begeleiden wij je stap voor stap in deze nieuwe 

rol!  

 

Onze ideale kandidaat voelt zich thuis in beide rollen: zowel de Strategisch- en Klantgericht 

Consultant als de “Number Loving & Crunching” specialist die graag in Ad Management en 

Analytics Platforms aan het nerden is, om lopende campagnes te tweaken en optimaliseren:  

• Number Cruncher: jij houdt ervan om tijd te spenderen in alle verschillende Ad 

Management platformen en systemen, Excel spreadsheet en reporting. Jij probeert de 

beste resultaten uit elke Euro te behalen  

• Digital Marketing Master: perfecte mix van data-driven analyse, strategisch inzicht en 

hands-on operationeel 

• Work hard – play hard: we willen graag werken met mensen die hard kunnen werken, 

maar ook weten hoe ze kunnen ontspannen en lol hebben. Waarom? Omdat we 

allemaal uniek en onszelf zijn; iedereen heeft zijn eigen karaktertrekken en grillen. Voor 

een eenduidige communicatie willen we daarom dat je je “volledige zelf” meeneemt 

naar kantoor 
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Jouw taken omvatten: 

• Junior Accountmanager voor onze klanten – een betrouwbaar specialistisch 

(strategisch) marketing adviseur 

• Het bewust en effectief opzetten, managen en optimaliseren van Paid Media 

Campagnes (SEA, Video, Shopping, Social)  

• Analyseren van campagne data voor optimalisaties en rapportages richting de klanten 

• Op termijn: het managen en begeleiden van de andere (junior) team members en 

stagiaires 

 

Jouw Vaardigheden/Kwalificaties: 

• Een afgeronde bachelor of master in 1 van deze (of vergelijkbare) opleidingen: 

Bedrijfseconomie, Business Studies, International Business,  Finance, Economics, 

Econometrie, Market Research  of Data Scientist  

• Veel ervaring in MS Excel (PIVOT Tables, tables, graphs, etc.) en MS PowerPoint 

• Sterke communicatie skills: zowel geschreven, mondeling als in presentatie (plannen en 

ideeën uitwerken en overbrengen) in het Nederlands en Engels 

 

Ben jij de persoon de persoon die wij zoeken? Stuur je CV dan naar info@seventury.com 
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