Ben jij degene die ervoor gaat zorgen dat onze keukenapparatuur perfect gepresenteerd wordt op onze
webshops? Voor ons hoofdkantoor in Opmeer zijn wij op zoek naar een:

ONLINE CONTENT MANAGER
Dit ga je doen:

Onze keukenapparatuur moet perfect gepresenteerd worden op onze webshops. Zo kunnen we klanten
optimaal helpen om nieuwe keukenapparatuur aan te schaffen. Doordat ons assortiment blijft uitbreiden,
hebben we een content manager nodig op de online content afdeling. Heb jij een goed oog voor detail en
ben je precies? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Je hebt flexibele werktijden, dus je begint op de tijd die voor jou het beste uitkomt (tussen 07:00-10:00).
Op kantoor begin je met een lekkere kop koffie (of thee uit de Quooker). Daarna start je met het
verwerken van prijslijsten. Dan ga je verder met het toevoegen van content aan nieuwe producten op
onze website via ons eigen ontwikkelde product-informatie-systeem (PIM). Je hebt contact met
verschillende leveranciers om ervoor te zorgen dat jij op de hoogte bent van het laatste nieuws in onze
branche. Krijgen we een nieuwe productrange binnen van een merk? Dan moeten deze zo snel mogelijk
online vindbaar zijn met de juiste content op onze website. Je verwerkt hiervoor zowel de productinformatie als de prijzen en prijslijsten. Je hebt iedere dag een uur pauze (wellicht heb je zin om mee te
gaan sporten in onze interne sportschool of een rondje lopen). Zie jij waar we dingen kunnen verbeteren?
Wij staan altijd open voor jouw ideeën!

Jij hebt:

• Een sterk cijfermatig inzicht;
• Een secure werkwijze en je bent precies (checkt je eigen werk ook goed);
• Teamgevoel, maar kunt ook zelfstandig werken;
• Een leergierige instelling en wilt meedenken in de organisatie;
• Bij voorkeur ervaring met CMS-systemen.

Wij bieden jou:

• Een baan met verantwoordelijkheid in een sterke en groeiende organisatie;
• Een flexibele werkomgeving in een ambitieus (jong) marketing-team;
• Ruimte voor zelfontplooiing en initiatief;
• Een salaris conform CAO Retail - Wonen;
• De mogelijkheid om fulltime (40 uur) aan de slag te gaan;
• Reiskostenvergoeding (vanaf 2 km per enkele reis) en je bouwt pensioen op.

Over ons:

Onze klanten verdienen het beste advies en daarom zoeken wij jou! Met 14
keukenshowrooms door heel Nederland en een webshop voor alle denkbare
keukenapparatuur zijn we een serieuze speler. We helpen inmiddels al ruim
20 jaar onze klanten aan hun droomkeukens.

Meer weten of direct solliciteren?

Kijk op www.keukenloods.nl voor meer informatie of onze andere vacatures.
Voor vragen kun je bellen naar 0226-720900 of stuur een Whatsapp naar
06-83046554. Direct solliciteren? Stuur je CV en motivatiebrief
naar: vacature@keukenloods.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

