Checklist:
Opdrachtomschrijving
Jellow, januari 2021

Inleiding
Omdat wij geloven in ‘samen doen’ delen wij graag onze
ervaringen met jou. En uit onze ervaring blijkt dat een
goede opdrachtomschrijving vrij essentieel is voor het
krijgen van goede reacties.
Wij merken dat opdrachtgevers die een goede
opdrachtomschrijving hebben, heel snel de juiste
freelancers aan kunnen trekken. Terwijl vage teksten juist
veel ruis en frustratie opleveren. Daarom een vraag voor
jou: is jouw opdrachtomschrijving specifiek en duidelijk
genoeg?
Om te bekijken of dit zo is, hebben wij een checklist
samengesteld. Deze checklist kan je gebruiken bij het
opstellen van je opdrachtomschrijving. En onthoud: hoe
duidelijker het profiel, hoe beter de reacties.
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Opdrachtomschrijving
Wat is de missie van de functie? Wat moet diegene
bereiken? (generiek)
Bijv. De online marketeer maakt onderdeel uit van het
MarCom team binnen Jellow. Je weet niet alleen veel van
sociale campagnes, SEO en content marketing, maar weet
dit ook uit te voeren.

Vul onderstaande vragen zo uitgebreid mogelijk in om je
vacature compleet te maken. In het grijs staan voorbeelden
bij elke vraag.
Wat voor profiel zoek je? (generiek)
Bijv. Wij zijn op zoek naar een freelance online marketeer.
Wat voor bedrijf/afdeling ben je en wat zijn je goals?
Bijv. Jellow helpt bedrijven om sneller, eenvoudiger en
goedkoper freelancers in te kunnen huren. Dit doen wij door
opdrachtgevers in NL en BE toegang te geven tot slimme
software en een netwerk met meer dan 40.000 freelancers.
Meer dan 1000 opdrachtgevers maken inmiddels gebruik
van onze software en service en ons ultieme doel is om
in 2025 de grootste van de BeNeLux te zijn. Hier werken
we aan met 21 jonge en ambitieuze professionals vanuit
Naarden, Mechelen en Groningen.

Je bent geen consultant, maar een slimme, resultaatgerichte
doener die er samen met onze contentspecialist, UX
designer, 2 designers, data-analist en funnelspecialist er
voor zorgt dat onze online marketing activiteiten duurzaam
naar een hoger plan getild worden.
Het resultaat moet zich vertalen in meer opdrachtgevers
die Jellow weten te vinden. Freelancers die hun profiel
aanmaken en meer naamsbekendheid in deze markt. In
2019 moet iedereen die in de zakelijke dienstverlening
freelancers inhuurt of freelancer is, weten dat Jellow bestaat.
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Wat zijn de specifieke uitkomsten/opleverpunten? Waar
reken je iemand op af?
Bijv.
• Een socialmediaplanning voor de komende 9 maanden,
plus de uitvoering daarvan
• Een SEO-actieplan Q1 2021
• Verhoging van SEO scores met 35% in de eerste 6
maanden van 2021
• Contentplan Q2 en Q3 2021
• Opzetten van automation funnels voor opdrachtgevers
en freelancers tbv conversie
• Verhoging van online leads voor ons salesteam met 15%

•
•
•
•
•
•

Welke specifieke competenties en vaardigheden heb je
nodig?
Bijv.
• Je hebt basiskennis van Active Campaign en weet hoe je
automations in kunt stellen
• Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in het opstellen van SEO
strategieën
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Je denkt op strategisch niveau mee over de richting en
strategie en vertaalt deze in concrete acties die je deels
door je collega’s en deels zelf uitgevoerd moeten worden
Ervaring met tractietesten op de diverse online kanalen
Google analytics niveau X
Je neemt initiatief en hebt de vaardigheden om mensen
te enthousiasmeren
Je bent analytisch en durft knopen door te hakken
Je houdt ervan om in een jonge, dynamische omgeving
te werken waarbij nog niet alle piketpaaltjes zijn
geslagen

Indicatie van de opdracht
Gewenste startdatum:
Bijv. 1 februari 2021
Verwachtte opdrachtduur:
Bijv. 3 maanden
Aantal uren per week:
Bijv. 32 uren per week
Indicatie tarief:
Bijv. 60-80 euro per uur (all-in)
Remote/op locatie/beide:
Bijv. 1 dag remote is mogelijk
Standplaats:
Bijv. Naarden
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Let’s go Jellow!
Naarden-Vesting
Nieuwe Haven 25
1411 SG - Naarden
Tel: +31357370352
info@jellow.nl

Groningen
Lübeckweg 2
9723 HE - Groningen
Tel: +31357370352
info@jellow.nl

Mechelen
Kardinaal Mercierplein 2
2080 - Mechelen
Tel: +3215797280
hello@jellow.be

