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Fingerspitz  

Op zoek naar een leuke baan in de online marketing? Maak kennis met Fingerspitz! 

Wij zijn een data-gedreven online marketing bureau met een zeer enthousiast en 

gedreven team. Inmiddels bestaat Fingerspitz uit zo'n 50 professionals met 

verschillende kwaliteiten. We zijn onderdeel van Handpicked Agencies, een familie 

van gespecialiseerde digitale bureau’s, waar ruim 150 professionals werkzaam zijn. 

Wij hebben echter één ding gemeen, we hebben allemaal een passie voor internet.  

Bij Fingerspitz zorgen drie zelfsturende online marketing teams, een content team en 

één Data & Automation team ervoor dat online successen gevierd kunnen worden, 

samen met onze klanten. Eerlijk? Dat is ons de laatste jaren goed gelukt. Gemiddeld 

beoordelen onze klanten ons met een 9,6. Denk hierbij aan klanten als Plein, Hubo, 

JohnBeerens.com en Holmatro.  

We hebben het voorrecht te mogen werken voor een kleurrijk portfolio. In projectteams 

werken wij samen aan uitdagende projecten van onze klanten, enkele kernwoorden die 

daarbij belangrijk zijn; goede en positieve werksfeer, hoge kwaliteit, meerwaarde voor 

de klant en een gedegen communicatie. Wil jij ook bij ons komen werken? Bekijk dan 

snel onze vacatures.  

Samen super slim, zo doen we 

het  

Online eruit springen, super goed vindbaar zijn en altijd 

inzicht hebben in je webstatistieken, wie wil dat nou niet? 

Het goede nieuws: wij kunnen onze klanten helpen. Samen 

met onze klanten gaan wij super slim te werk. Wij geloven 

heilig in de kracht van duurzame relaties. Het is niet voor 

niets dat klanten zo loyaal zijn aan Fingerspitz.  

Wij zijn Samen: Wij zijn een sociale organisatie die streeft naar top resultaten. Samen 

met onze klanten. We bouwen graag een lange termijn relatie op om gezamenlijk dit 



doel te bereiken.  

Wij zijn Super: Ons team gaat altijd een stap verder dan de rest. Middels rapportages, 

kennissessies en white papers delen we met genoegen veel kennis en kunde. 

Daarnaast zijn we proactief bezig met de ontwikkeling van nieuwe technieken en 

oplossingen. Die helpen onze klanten om beter te presteren.  

Wij zijn Slim: Dé specialist op het gebied van online marketing, dat zijn wij. We zijn 

een gedreven en nieuwsgierige organisatie. Fingerspitz heeft verschillende officiële 

accreditaties. Onze marketeers leggen hiervoor jaarlijks diverse examens af, waardoor 

zij zich blijven ontwikkelen en we het kennisniveau hoog houden. Dit allemaal om nóg 

meer rendement te realiseren voor onze opdrachtgevers. Met deze kennis kunnen we 

klanten altijd voorzien van het beste advies.  

Accreditaties & prijzenkast  

Fingerspitz heeft bovendien verschillende 

accreditaties. Zo zijn we Google Premier 

Partner, Bing Accredited Partner en HubSpot 

Partner. Daarvoor moeten we jaarlijks 

verschillende officiële examens afleggen.  

Vaker dan we durfden te dromen mocht in de afgelopen jaren de champagne koud. Zo 

werden we in appril 2019 benoemd tot #1 middelgrote digital marketing agency van 

Nederland, en vielen we een paar keer achter elkaar in de prijzen bij de Dutch Search 

Awards. Ook behoren we al enkele jaren tot de snelstgroeiende bedrijven van 

Nederland, Europa of zelfs de EMEA, volgens onder andere het Financieel Dagblad en 

Deloitte.  

Hebben we je interesse 

gewekt?  
 

● Heb jij alles in huis om bij je tot Data & Automation consultant te ontwikkelen bij een 

van de meest vooruitstrevende online marketing bureau’s van Nederland? Doe de test 

op: https://go.fingerspitz.nl/data-automation-growth-challenge/  



● Huidige Online Marketing consultants aan het woord: 

https://youtu.be/tAOs7a_wDog.  

● Voor meer informatie over Fingerspitz en wat we doen voor onze klanten, 

bekijk dan onze website: https://www.fingerspitz.nl/.  


