


BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT 

KLANTEN SUPPORT 
o Klantenservice, contact met klanten
o E-mails maken en versturen
o Orders verwerken en andere betaling gerelateerde afhandelingen
o Live chat berichten op websites beantwoorden
o Organiseren dat de diensten/producten aan de klant geleverd worden

VIRTUELE ADMINISTRATIE 
o Coördineren (jaar)planningen en agenda
o Meetings en afspraken plannen
o Bevestigingen sturen
o E-mailbeheer
o Documenten voorbereiden
o Documenten managen in de cloud (Dropbox, Google Drive etc.)
o Opvolgen van ingesproken berichten
o Coördineren van reizen
o Het opzetten van een database
o Opzetten van processen en systemen

BUSINESS & PROJECT MANAGEMENT 
o Alles regelen rondom de dienstverlening van de klant
o Contact met leveranciers en relaties
o (Jaar)Planningen maken en bewaken
o Project en team management

MARKETING & SOCIAL MEDIA SUPPORT 

SOCIAL MEDIA SUPPORT 
o Berichten inplannen
o Profielen beheren/opzetten en beschrijvingen bewerken/toevoegen
o Design, bewerken afbeeldingen van social mediakanalen
o Grafisch design
o Online community management
o Reply op berichten
o Creëren van advertenties zoals Facebook ads
o Bewaken van budgetten



(INTERNET) MARKETING 
o Updaten plugins op de website
o Updaten content op de website
o Blogs plaatsen
o Controleren en verhelpen niet werkende links
o E-mailmarketing & bijhouden e-maillijst
o Interessante netwerkbijeenkomsten en beurzen zoeken
o Creëren, bewerken en uploaden van grafische afbeeldingen voor e-
book, blogs, artikelen en website
o Zoeken van (rechten vrije) afbeeldingen
o Opzetten marketingstrategie & funnels (hoe de klanten bij hen komen,
via welke kanalen)
o Webpagina’s opzetten zoals salespages en eventpagina’s
o Content (blogs, video’s, social media berichten) opzetten, meten en
optimaliseren
o Zoeken naar affiliates, contact onderhouden
o Meedenken om publiciteit in de media te krijgen en de uitvoering ervan
o Zoekwoord onderzoek t.b.v. SEO (vindbaarheid in Google)
o Opzetten van een zoekwoordonderzoek bestand
o Zoekwoorden toevoegen aan online content (blogs, artikelen, social
media posts, video beschrijvingen zoals Youtube)
o Flyers en brochures (laten) ontwerpen
o Marketingacties meten en optimaliseren

EVENT MANAGEMENT 
o Opmaken draaiboek
o Marketingplan schrijven en opzetten
o Online registratie, opzetten, versturen van ontvangstbevestigingen +
facturatie
o Deelnemersinformatie verspreiden
o Online betalingen bijhouden en bewaken
o On-site registratie

SALES SUPPORT 
o Klantenservice via mail, telefoon, chat etc.
o Afspraken maken met klanten
o Offertes opstellen en versturen
o Bijhouden van algemene voorwaarden en garantieverklaringen
o Afspraken regelen/contact onderhouden om te spreken bij grote 
events/seminars
o Sales strategie mee uitdenken
o Zoeken van affiliates



COMMUNICATIE SUPPORT 
o Schrijven en redigeren van nieuwsbrieven, e-mails, artikelen,
presentaties, e-books en cursussen
o Produceren van blogs: brainstormen, onderzoek naar onderwerpen die
‘hot’ zijn, schrijven, redigeren, afbeeldingen zoeken en inplannen blogs
o Maken van scripts, bewerken, uploaden en managen van video’s,
audio’s
o Meedenken in de strategie en het maken van een (jaar)planning
o Creëren en inplannen content
o Creëren en bewerken transcriptie (tekst, video, audio)
o Klachtenafhandeling
o Testimonials (referenties) opvragen, bewerken en plaatsen op o.a.
website en social media
o Managen content kalender en inplannen content via diverse kanalen
o Contacten linken op social media na ontvangst van b.v. visitekaartjes
o Spreadsheets creëren om business resultaten in bij te houden
o Creëren van formulieren en enquêtes

TECHNISCH SUPPORT 
o Social media tools (inplannen content)
o WordPress website design
o Toevoegen en updaten van WordPress plugins
o Veranderen van thema op de website
o Opzetten van online verkooppagina’s met e-commerce tools
o Opzetten en updaten van bestelformulieren
o Testen van betalingen, gekoppeld aan automatische e-
mailbevestigingen
o Opzetten van e-mailmarketingsystemen
o Bouwen online leeromgevingen
o Creëren en updaten van landingspagina’s (webpagina’s)

FINANCIEEL SUPPORT 
o Inkoop- en verkoopfacturen boeken
o Crediteuren- en debiteurenbeheer
o Facturen versturen
o Bewaken budgetten
o Verwerken betalingen
o BTW aangiftes verzorgen
o Aanmaningen versturen
o Bijhouden uitbetalingen affiliates




