Ambitieuze Online Marketeer & E-Commerce Medewerker (32-38 uur)
Bedrijfsprofiel
Ready2Shop is de overkoepelende organisatie van diverse webshops, waaronder Budgetwijnen.nl en
Geschenkbestellen.nl. Daarnaast gaat aankomend seizoen Drankoutlet.nl en Volopvoordeel.nl online.
Wij streven ernaar om de klant zo goed mogelijk van dienst te zijn met een breed assortiment en
goede service. Ready2Shop is een jong, fit en dynamisch bedrijf dat zich volledig richt op de online
verkoop van producten. Door onze goede contacten met producenten en leveranciers, lage kosten en
een transparant prijsbeleid te voeren kunnen wij topkwaliteit leveren voor een scherpe prijs.

Als werkgever staan wij voor een dynamische werkomgeving met een no-nonsense werksfeer. Er
heerst een sterke ondernemersmentaliteit waarin hard werken wordt gewaardeerd en er volop ruimte
is voor persoonlijke inbreng van ideeën en verbeterpunten. Het benutten van persoonlijk talent en de
verdere ontwikkeling van onze medewerkers vinden wij erg belangrijk.

Functieomschrijving
Ready2Shop is op zoek naar een zelfstandige en resultaatgerichte Online Marketeer & E-Commerce
Medewerker die onze webshops naar een hoger niveau tilt en zich richt op de verbetering van de
e-commerce prestaties. Je zult een grote bijdrage leveren aan de groeiambitie van ons bedrijf. Je
dient breed ontwikkeld en geïnteresseerd te zijn op het gebied van E-commerce. Er is veel ruimte om
te groeien, maar het moet duidelijk zijn dat je de basis beheerst en talent hebt. Je komt met
initiatieven en bent hands-on ingesteld om ze vervolgens ook te realiseren. Jij weet invulling te geven
aan een omnichannel-strategie en begrijpt hoe je maximale traffic en conversie genereert.
Budgetwijnen.nl en Geschenkbestellen.nl zijn twee succesvolle start-ups die ruim vijf jaar online zijn.
De komende jaren zal de groeiambitie bij Ready2Shop centraal staan en zullen er meerdere
gespecialiseerde webshops gelanceerd worden.
Er zijn nog veel kansen die onbenut blijven en daar moet verandering in worden gebracht!

Je wordt verantwoordelijk voor de online marketingactiviteiten en onderhoud van onze webshops. Je
bent zelfstandig, creatief en commercieel. Eventueel zal je ook een steentje bijdragen aan de
dagelijkse routinewerkzaamheden van het bedrijf. Denk hierbij aan assistentie in onze fysieke winkel,
het verwerken van orders, het bijvullen van voorraden en het naar tevredenheid afhandelen van
klantvragen. Het takenpakket zal er als volgt uit zien:
Hoofdtaken:
·
Meewerken aan het succes en de groei van onze webshops;
·
Het opzetten en uitvoeren van een gestructureerde online marketingstrategie;
·
Het uitvoeren, meten en verbeteren van de online marketingstrategie;
·
Kom met goede ideeën om conversie te verhogen en de klantervaring te verbeteren;
·
Het regelmatig aanpassen van de look-and-feel van de webshops;
·
Effectieve web- en productteksten schrijven volgens SEO richtlijnen;
·
Producten toevoegen in Magento / Assortiment uitbreiden;
·
Content voor de social media-kanalen bedenken;
·
Het naar tevredenheid afhandelen van klantvragen per telefoon en e-mail;
·
Het verwerken van de orders en de daarbij behorende administratie;
·
De beheersing van de voorraden die online staan en fysiek in ons magazijn aanwezig zijn.

Functie-eisen:
·
Je hebt talent voor E-commerce en bent er van overtuigd dat hierin jouw carriere ligt;
·
Je beschikt over stevige basiskennis in belangrijke E-commerce vaardigheden;
·
Professionele kennis van zoekmachinemarketing en optimalisatie daarvan (SEO/SEA);
·
Goede kennis van Google Analytics, AdWords en Shopping;
·
Goede kennis en ervaring met E-mail en social media marketing;
·
Kennis en ervaring met affiliate marketing;
·
Goede kennis van Adobe Photoshop;
·
Kennis van Adobe Indesign en Illustrator is een pré;
·
Kennis van Mailchimp is een pré;
·
Kennis en ervaring met het beheren van een Magento webshop is een pré;
·
Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
·
Je bent in staat om taken zeer nauwkeurig en gestructureerd uit te voeren;
·
Je hebt commercieel inzicht en bent resultaatgericht;
·
Je bent ambitieus en wilt hard groeien;
·
Je toont initiatief en lef;
·
Geen 9-5 mentaliteit, een echte doorzetter!

Ons aanbod
Wij bieden een marktconform salaris gebaseerd op jouw kennis en ervaring. Daarnaast zijn er volop
doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf met uitzicht op de volledige verantwoordelijkheid over één
of meerdere eigen webshops.
Ben jij die enthousiaste, gedreven en doortastende medewerker die wij zoeken en ben je op korte
termijn beschikbaar dan zijn wij op zoek naar jou! Stuur je CV en motivatie naar info@ready2shop.nl.
Wil je meer informatie? Twijfel niet en bel ons op tel. 085-2737520 of stuur een e-mail naar
info@ready2shop.nl.

