
COPA Football zoekt 
Online Marketeer – Performance Marketing, Social Media & Marketplaces 

(Fulltime M/V) 

Ben jij voetbalgek en heb je een passie voor fashion, e-commerce en social media? 
Ben jij een jonge online marketeer die graag zelf aan de knoppen zit maar ook goed is in het 
bedenken van nieuwe strategieën? Werk je graag in een klein team? Dan is COPA op zoek naar jou! 

Functie omschrijving:	
 
Performance marketing	
De webshop copafootball.com is groeiende, maar met de juiste inzet van advertising tools op social media 
en Google moet zowel COPA’s bereik als de online omzet nog (veel) verder kunnen groeien.	

Ben jij in staat e-commerce campagnes te bedenken, op te zetten en te optimaliseren? Voel jij je vertrouwd 
met bijvoorbeeld search campagnes, display campagnes en social campagnes? Dan leren we je graag 
kennen! Naast je ervaring met o.a. Google Ads en Paid Social ben je in staat op strategisch mee te denken 
en uit te voeren over meerdere kanalen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan SEO, CRO en E-mail.	

Social media strategie 
Niets zo dynamisch als social media! En juist daarom is een goede strategie onmisbaar. Jij helpt het bereik 
en de impact van COPA te doen groeien, en weet de laatste trends te vertalen naar een strategisch 
social media plan en weet dit praktisch uit te voeren. 

Marketplaces 
Wij willen onze activiteiten op marketplaces als Amazon.co.uk graag uitbreiden. Jij zal het beheer en de 
optimalisatie van de Amazon catalogus onder je hoede nemen. Verder is ‘the sky the limit’. Welke 
marketplaces kunnen we gezamenlijk nog meer gaan bedienen?	

Functie eisen:	

• Je hebt een positieve, vrolijke instelling en werkt graag in een klein team;	
• Je hebt een afgeronde MBO/HBO opleiding;	
• Je bent een starter in e-commerce met hands-on ervaring op het gebied van performance;	
• Affiniteit met SEO, CRO, klantprofielen en E-mail is een must, ervaring een pré;	
• Vloeiende beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift;	
• Je bent flexibel, initiatiefrijk en proactief;	

Wij bieden: 

• Een functie met veel eigen verantwoordelijkheid;	
• Een marktconform salaris, passend bij jouw ervaring en profiel;	
• Werken in een klein, enthousiast team, waarbij je automatisch een breed takenpakket toebedeeld 

krijgt;	

Spreekt bovenstaande je aan en herken je jezelf in het genoemde profiel, dan zien we je reactie graag 
tegemoet. 

COPA 
Tav. Wouter Hagenberg 
Van Coothplein 39 
4811 ND Breda 
Of per e-mail naar wouter@copafootball.com  

Voor meer informatie over COPA: www.copafootball.com 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 


