
 

 
Wil jij het pure en ongerepte Tanzania en Zanzibar nog beter in de markt zetten?  
 
Dat kan, want ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een (senior) markteer die de 
visie en producten van Explore Tanzania verder kan uitdragen. Jij weet als geen ander hoe je dat 
voor elkaar kunt krijgen. Alleen the sky is the limit voor jou. 
 
Natuurlijk is het belangrijk dat ons unieke verhaal op de juiste en meeste effectieve wijze wordt 
uitgedragen. Uiteraard mag je daarbij rekenen op de creativiteit, inzet en ondersteuning door je 
collega’s van marketing en sales. 
 
 
Wat doe je zoal? 

ü Vormgeven marketingstrategie; 
ü Optimale inzet (digitale) communicatiemiddelen; 
ü Vertalen wensen en behoeften in e-commerce plan; 
ü Zorgdragen SEA, SEO en email marketingcampagnes; 
ü Adviseren en ondersteunen bij verbetering kwaliteit website en social media-accounts; 
ü Aanspreekpunt online marketingconsultant; 
ü Bewaken marketingbudget; 

 
Wat willen we graag van jou? 

ü afgeronde relevante HBO opleiding; 
ü aantal jaren relevante werkervaring; 
ü kennis van data-analyse; 
ü goed analytisch denkvermogen; 
ü affiniteit met onze duurzame uitgangspunten; 
ü affiniteit met reizen naar Afrika en/of Tanzania; 
ü ervaring met CMS systemen, zoals WordPress; 
ü beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; 
ü pro actief en oplossingsgericht; 
ü zelfstandig en flexibel; 
ü minimaal 24 uur per week beschikbaar. 

 
Explore Tanzania bestaat al 20 jaar en organiseert vanuit Apeldoorn voor haar klanten in het 
midden- en hoger segment, avontuurlijke en authentieke reizen op maat. Dat wil zeggen actieve 
safari’s, tropische strandvakanties en bergbeklimmingen in heel Tanzania. Droomvakanties 
waaraan nog jarenlang met veel plezier wordt teruggedacht. Explore Tanzania heeft daartoe ook de 
beschikking over eigen safari kampen, gidsen en jeeps. Daarnaast werken we met kleinschalige en 
unieke lodges, maar altijd maatschappelijk verantwoord en met respect voor mens en milieu. 
 
Wat bieden we jou? 

Ø werktijden in overleg; 
Ø hybride werkmogelijkheid; 
Ø een marktconform salaris; 
Ø deelname aan de pensioenregeling bij Pensioenfonds PGB; 
Ø gezonde lunch; 
Ø gezellige werksfeer in klein team. 

 
Zie jij het zitten om ons team te komen versterken?  
Stuur dan je motivatie met CV naar info@exploretanzania.nl, t.a.v. Paul Mulder.  
Heb je vooraf nog vragen? Bel ons dan gerust op 055-5332550.  
 
Je bent van harte welkom! 


