Bijbaan E-Commerce Medewerker (circa 12 uur)
Bedrijfsprofiel
Ready2Shop is de overkoepelende organisatie van diverse webshops, waaronder Budgetwijnen.nl en
Geschenkbestellen.nl. Daarnaast gaat aankomend seizoen Volopvoordeel.nl online. Wij streven ernaar
om de klant zo goed mogelijk van dienst te zijn met een breed assortiment, goede service en scherpe
prijzen. 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 enthousiaste (parttime) medewerker met een flexibele, proactieve en
vooral positieve instelling, die zijn / haar pijlen richt op een carrière in de online retail. Ben jij iemand
die commercieel en visueel sterk is, ben je resultaatgericht en heb je een echte ‘hands-on’ mentaliteit?
Kun je zelfstandig werken en heb jij aantoonbare affiniteit met online marketing en retail? Dan zijn wij
op zoek naar jou!
Hoofdtaken:
·
Meewerken aan het succes en de groei van onze webshops;
·
Up-to-date houden van onze webshops;
·
Producten toevoegen in Magento / Assortiment uitbreiden;
·
Productinformatie aanvullen, verbeteren en herzien waar nodig;
·
Content voor de social media-kanalen bedenken;
·
Het naar tevredenheid afhandelen van klantvragen per telefoon en e-mail;
·
Het verwerken van orders en de daarbij behorende administratie;
·
Inpakken en verzenden van orders in ons magazijn.
Gewenste profiel:
·
Je beschikt over HBO werk- en denkniveau;
·
Wellicht ben je nog studerend en op zoek naar een bijbaan;
·
Je bent proactief en gemotiveerd;
·
Je kan goed zelfstandig werken;
·
Je hebt ambitie om je te ontwikkelen op e-commerce gebied;
·
Hoge vaardigheid met computers, internet en Microsoft Office;
·
Kennis van social media;
·
Kennis van zoekmachinemarketing;
·
Enige kennis en ervaring met het beheren van een Magento webshop is een pré;
·
Enige kennis van Adobe Photoshop, Adobe Indesign en Illustrator is een pré;
·
Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
·
Geen 9-5 mentaliteit, een echte doorzetter!

Ons aanbod
Wij bieden jou een leuke afwisselende parttime baan waarin je actief meewerkt aan het succes en
groei van onze webshops. Wellicht is deze uitdaging te combineren met een bijpassende studie. Wij
bieden een marktconform salaris gebaseerd op jouw kennis en ervaring.
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! Wil je meer informatie? Twijfel niet en bel ons op
053-5721793 en vraag naar Lars of stuur een e-mail naar info@ready2shop.nl.

