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Beste mevrouw Berger,
Als het gaat om mensen met huisdieren maakt het niet uit of ze nou een tarantula of
een schildpad hebben: wat dieren nodig hebben en wat hun baasjes dénken dat ze nodig
hebben zijn twee verschillende dingen. Bij een vorige functie heb ik enquêtes afgenomen
bij duizenden huisdiereigenaren, en sindsdien is het een soort obsessie geworden om te
onderzoeken wat voor gevoelens huisdieren opwekken bij mensen. Samen met mijn 52.000
volgers bekijk ik deze bijzondere relatie tussen mens en huisdier in mijn wekelijkse blog.
Het begrijpen van klanten, zowel de klanten met twee benen als de klanten met
vier voeten, is de reden achter mijn marketingsucces. Bij Peddler hebben jullie een
Marketingmanager nodig die ervaring heeft met het schrijven van aansprekende berichten
over het maandelijkse nieuwe assortiment. Iemand die marketing creëert die viral gaat en
bovenaan populaire zoekopdrachten op Google eindigt. Iemand die baasjes helpt om het
leven van hun “kinderen” met een vacht, vleugels of schubben nog beter te maken. Iemand
die het leven van kleine Fikkie of Minoes nog net dat beetje geeft.
Alhoewel ik heb genoten van de vijf jaar die ik bij Disfus heb gewerkt, ga ik binnenkort
verhuizen naar Ede en hoop ik dat deze open sollicitatie interesse wekt. Bij eerdere
werkgevers heb ik:
• Meer dan 80 artikelen geschreven en onze gemiddelde Google ranking doen stijgen
van de 7e naar de 2e plek.
• Marketingstrategieën samengesteld en tactieken opgeschreven in een stappenplan per
productcategorie.
Het maken van beslissingen op basis van analytisch denkvermogen en grondige research
zijn cruciaal voor een succesvolle bedrijfsvoering. Zeker in een branche waar emoties het
verstand kunnen vertroebelen. Alhoewel ik mijn hele carrière al werk in de wereld van
huisdierverzorging, heb ik zelf geen huisdier. Als marketeer zou me dat minder onpartijdig
maken, en die onpartijdigheid zorgt er nou juist voor dat ik zo goed ben in mijn werk. Maar
elke keer dat ik donzige konijntjes zie, moet ik wel mijn best doen om er niet een paar in
huis te halen!
Graag zou ik uitgenodigd worden voor een kennismakings- of sollicitatiegesprek, zodat ik
in het echt kan vertellen op welke manier ik jullie klanten kan inspireren en hun huisdieren
in de watten kan leggen.
Met vriendelijke groet,
Emma Hoekstra

