E-commerce medewerker
36 - 40 uur per week
Ben jij al enkele jaren werkend in de e-commerce wereld en ben je toe aan een nieuwe stap? Wij hebben sinds
een aantal maanden een nieuwe succesvolle webshop en zoeken daarom een zelfstandige e-commerce
medewerker die de webshop naar een hoger niveau wil helpen tillen! Wij verkopen een trendy collectie
hoogwaardige potten voor binnen en buiten en zijn actief in meer dan 54 landen en het gehele Amerikaanse
continent. Onze klanten zijn bloemisten, tuincentra, woonwinkels, groothandels en hoveniers.
Jij bent een belangrijke schakel binnen het bedrijf, omdat jij er samen met jouw collega‘s van marketing en
automatisering voor zorgt dat onze nieuwe webshop constant wordt geupdate en verbeterd. Je bent al
bekend met het werken voor een internationale webshop en vind gauw je weg in complexe systemen. Jij
maakt je werkzaamheden graag eigen door structuur aan te brengen en kunt daarnaast goed analyseren.
Als e-commerce medewerker werk je vanuit onze showroom in Aalsmeer en kom je terecht in een informeel,
gezellig maar hardwerkend team.

Functie kenmerken
- Je hebt een aantal jaren ervaring in een functie waarin de online omgeving centraal staat;		
- Je beheert en bewaakt de e-commerce visie van het bedrijf en zorgt er constant voor dat alle
artikelen en informatie op de juiste wijze online worden weergegeven;
- Je bent pro actief en resultaatgericht;
- Je hebt strategisch inzicht, bent analytisch sterk en kan taken prioriteren;
- Je bent in staat om contact te onderhouden met jouw collega’s van verschillende afdelingen en
andere belanghebbenden;
- Je bent administratief goed onderlegd en bent handig in het gebruik van systemen;
- Je hebt (basis) kennis van Excel, Google analytics, HTML, CSS en Adobe programma’s;
- Kennis van systemen als Cloudsuite en Unit 4 is mooi meegenomen, maar geen pré.

Wij beloven jou
- Een internationale uitdaging met ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën.
- Een fulltime dienstverband met uitzicht op een vast contract.
- 25 vakantiedagen, reiskostenvergoeding en pensioensregeling.
-   Een fijn en informeel team inclusief een gezellige vrijdagmiddagborrel (coronaproof)
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Word jij onze nieuwe collega? Stuur je motivatiebrief en CV naar robert@potterypots.nl

