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Vacature Marketing Automation Specialist 
 

 

Wij zoeken voor Cash Software, onderdeel van de Visma Group, een allround growth marketeer met een 

flinke dosis marketing automation expertise, die onze lead generation en online marketingstrategie naar 

het volgende niveau brengt! 

 

Wie zijn wij 

Cash Software heeft grote ambities en we hebben jou nodig om ze waar te maken! Wij ontwikkelen innovatieve 

en hoogwaardige standaard bedrijfssoftware, gebruikt door duizenden accountants en ondernemers in 

Nederland. Onze software automatiseert bedrijfsprocessen waardoor onze klanten veel tijd besparen op 

administratieve werkzaamheden. We zijn een informeel en flexibel bedrijf, altijd klaar om in te spelen op wensen 

van klanten en kansen in de markt. Ruim 50 collega’s in hartje Den Haag kijken er naar uit je te ontmoeten! 

 

Doel van de functie 

Jij bent de ‘lead generation’-marketeer binnen het team en verantwoordelijk voor de B2B-marketing automation 

strategie en uitvoering. Je bent de drijvende kracht achter de lead generation, e-mailmarketing, customer 

journeys en marketing data analyse van Cash. Je werkt samen met de content en campagne marketeers, maar je 

onderhoudt ook contact met de vele marketingspecialisten binnen de Visma familie. Cash is recentelijk 

onderdeel geworden van Visma en jij kan onderdeel zijn van de volgende spannende fase in ons reeds 35-jarig 

bestaan. 

De belangrijkste doelstelling is het realiseren van meer waardevolle kwalitatieve leads voor het Salesteam en het 

verhogen van de retentie van onze klanten. Dit doe je door het slim combineren van de verschillende marketing 

tools waarbij je stuurt op (klant)data. Jij kan cijfers niet alleen analyseren, maar weet hier ook acties uit te 

formuleren om zo de CPL en ‘conversion rates’ te optimaliseren.  

 

Belangrijkste resultaatgebieden 

▪ Ontwikkelen, bouwen, managen en meten van campagnes en flows en het verbeteren van het lead-

generatie proces (lead qualification, lead scoring, lead routing, lead assignment, drip campaigns en 

trigger-based workflows). 

▪ Adviseren van collega’s over de marketingstrategie, te gebruiken marketing tools, te benaderen 

doelgroepen met de juiste boodschap en content en te ontwikkelen marktproposities en campagnes. 

▪ Verzamelen en analyseren van beschikbare data (uit Google Analytics, de marketingsystemen en onze 

software) en zorgen voor rapportages en dashboards om zo inzicht te krijgen in onze marketingstrategie 

en hier vervolgacties uit te formuleren.  

▪ Doen van A/B testen in onze retargettingstrategie om zo elke dag een hogere conversieratio te krijgen. 

 

Vereiste kennis en ervaring 

▪ Minimaal een HBO-diploma met 3 jaar werkervaring in marketing automation en e-mailmarketing.  

▪ Hands-on ervaring met Eloqua of Hubspot is een must. 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▪ Je bent tech-savvy en hebt diepgaande kennis over lead-gen, multi-touch nurture streams, website 

tagging, SEA, SEO, social media, marketing automation en digital advertising strategieën.  

▪ Je start altijd bij de metrics; je bent data-driven, nauwkeurig en analytisch sterk.  

▪ Je hebt ervaring met het configureren van Marketing Automation tooling en kunt deze integreren met 

andere systemen.  

▪ Je hebt aantoonbare vaardigheid en bereidheid om nieuwe analytische methodes, software applicaties 

en andere tools te vinden en leren gebruiken.  

▪ Je bent positief ingesteld en brengt energie: je deinst niet terug voor een uitdaging of tegenslag en krijgt 

met je enthousiasme anderen makkelijk in beweging.   

▪ Je bent sociaal vaardig, communicatief sterk en werkt graag in teamverband.  

 

Wij bieden 

▪ Onderdeel zijn van een klein hecht team in Den Haag dat tegelijkertijd onderdeel is van het sterk 

groeiende Visma, een van de grootste softwarebedrijven van Europa, met een sterk netwerk van 

marketingspecialisten.  

▪ De vrijheid om actief te helpen en sturen om onze marketingstrategie naar een hoger niveau te krijgen.  

▪ Veel interessante projecten om aan te werken en daarmee persoonlijk te groeien.  

▪ Een goed marktconform salaris.  

▪ Een premievrij pensioen.  

▪ Lunch, een goed gevulde koelkast en gratis fruit. 

▪ Een reiskosten- of OV-vergoeding. 

▪ 24 vakantiedagen op basis van fulltime. 

▪ Een functie voor 32-40 uur in de week. 

 

Interesse of meer informatie?  

Neem contact op met Lydia van Dongen via 070 – 3 560 570 of l.dongen@cash.nl  

mailto:l.dongen@cash.nl

