
Marketing en Communicatie Specialist voor SignalEyes on-line 
datadiensten 
Ben jij een allround Marketingprofessional met kennis van offline en online marketing, heb je 
affiniteit met innovatie en ontwikkeling en wil jij werken bij een internationaal en groeiend bedrijf dat 
een bijdrage levert aan maatschappelijke thema’s? Dan hebben wij de baan die bij jou past. 

Beschrijving functie 
In een team van accountmanagers, specialisten en ontwikkelaars ontwikkel, coördineer en realiseer 
je  geïntegreerde online en offline marketingcampagnes richting onze klanten om onze datadiensten 
bekendheid te geven, te profileren en te verkopen. Je zoekt naar de juiste aanpak en 
marktbenadering, om in contact te komen met nieuwe afnemers en ons bestaande netwerk te 
onderhouden. Je ondersteunt de directe en indirecte verkoopkanalen met marketing- en 
promotieactiviteiten, het maximaliseren van evenementen en het creëren van content voor onze 
sociale media en website-activiteiten.  

NEO levert nieuwe datadiensten over onze leefomgeving onder de merknaam SignalEyes. De actuele 
informatie die we o.a. met luchtfoto’s en satellietwaarnemingen landsdekkend produceren helpen 
onze klanten beslissingen te nemen in heel diverse sectoren. Van landbouw, sloot- en weginspectie 
tot leidingbeheer en financiering en verzekering van vastgoed. De nadruk ligt op Nederlandse 
diensten, maar NEO is een internationaal opererend bedrijf met groeiambitie. 

Doordat we sinds kort deze datadiensten landsdekkend aanbieden via onze API’s zijn wij op zoek 
naar een marketeer die ons team versterkt in marketing en communicatie naar onze afnemers en 
exposure genereert. Je bent zelfstandig, analytisch en communicatief. Je blijft op de hoogte van de 
ontwikkelingen, kansen en trends op het gebied van online marketing en weet hoe je deze creatief 
kunt inzetten Je loopt vooruit op situaties, zoekt en ziet kansen, signaleert knelpunten en lost deze zo 
snel mogelijk op. Je bent praktisch én hebt affiniteit met innovatie en ontwikkeling. Je bent 
betrokken bij de verdere groei en ontwikkeling van ons bedrijf waarbij je volop ruimte krijgt om 
initiatief te nemen. 

Je werkzaamheden zijn : 

‒ Het vormgeven van marketing en communicatie activiteiten ter ondersteuning van 
accountmanagers en business developers. Dat heeft ook een beleidsmatige kant; 

‒ Google Analytics strategisch inzetten om het SignalEyes Platform en de NEO website structureel 
te optimaliseren; 

‒ Website (Wordpress) verbeteren, optimaliseren en verbeteren customer journey; 
‒ Het opzetten van een online marketing- en social media plan en het mede realiseren ervan; 
‒ Het gebruik maken van de sociale netwerken, met name LinkedIn; 
‒ Leadgeneratie via online kanalen en systemen; 
‒ Het projectmatig behandelen van (on-line) campagnes en sturen met de opgedane ervaring 
‒ Invullen van relaties met onze ketenpartners in marketing (advertenties, beurzen, webdesigner, 

enz.) om een goede marketingmix samen te stellen; 
‒ Sturing en participatie in online marktbewerking, klantonderzoeken en marktonderzoek; 
‒ Het stimuleren van de interne aanvoer van content voor Online Marketing en de organisatie 

blijven uitdagen om het belang hiervan te zien; 
‒ Verantwoordelijk voor de maandelijkse externe digitale nieuwsbrief. 

 



Kennis en ervaring 
Wij zoeken iemand met een hoog denk- en technisch niveau en de volgende kenmerken: 

‒ Je hebt ten minste een afgeronde HBO opleiding bij voorkeur in een van de volgende richtingen : 
Communicatie / Marketing / Commercieel / Economie; 

‒ Je hebt affiniteit en ervaring met e-mailmarketing, analytics en social media. Ervaring met e-
mailsoftware, Google Analytics, LinkedIn Advertising en CRM is een duidelijke pré; 

‒ Je bent communicatief sterk en kunt je inleven in de doelgroep; 
‒ Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als 

schriftelijk; 
‒ Je bent data-gedreven, analytisch en denkt in klantreizen en tijdlijnen; 
‒ Creatief en ‘out of the box‘ kunnen denken, maar wel resultaatgericht 
Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten met enige werkervaring, maar je kwaliteiten zijn minstens zo 
belangrijk.  
Bedrijfsprofiel NEO  
NEO is een bedrijf met veel kennis van aardobservatie en geodata. We leveren onderscheidende 
informatiediensten om informatie over onze leefomgeving te communiceren. Met die informatie 
communiceren onze klanten efficiënter. Betere data, betere beslissingen, betere planeet. 

NEO monitort gebouwen, wegen, bomen en bossen, landbouwpercelen en landgebruik, water aan 
het oppervlak en in de bodem, enz. In Nederland actualiseert NEO de BGT, bewaakt leidingen en 
controleert activiteiten in landbouw en natuurbeheer. Wereldwijde diensten worden geleverd op het 
gebied van voedselproductie en energietransitie. Basis van al onze activiteiten is ons SignalEyes 
werkproces (ISO9001:2015). SignalEyes biedt meerwaarde door de innovatieve automatische 
beeldverwerking, de koppeling met geo-objecten, de daaraan gekoppelde semantiek, maar vooral 
door het begrip van het werkproces van onze klanten.  

NEO biedt een uitdagende werkomgeving met interessante en complexe projecten. Je krijgt alle 
ruimte om jezelf te ontplooien en door te groeien. In onze werkomgeving wordt gestuurd op open 
communicatie en innovatie. De organisatie groeit maar is overzichtelijk en wordt door leiding én 
werknemers samen gedragen. De organisatie is flexibel en informeel.  

Je sollicitatie kun je per brief/e-mail richten aan NEO BV  t.a.v. mevrouw H. Jongma tot en met 28 
november 2021 o.v.v. de functienaam (e-mailadres: hilde.jongma@neo.nl). Voor meer informatie 
over NEO en onze activiteiten kun je terecht op www.neo.nl of www.linkedin.com/company/neo-
bv-netherlands/, maar natuurlijk kun je ons ook bellen (033-2100721).  
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