E-commerce project medewerker
webshop 24 tot 40 uur / Webshop
medewerker
Functieomschrijving
De wereld van de scheepvaart
Pleziervaartwinkel.nl , Binnenvaartwinkel.nl en Scheepvaartwinkel.nl zijn de
webshops van Binnenvaartwinkel BV, door de sterke groei en het steeds bredere
aanbod via deze webwinkels en de verkoop via web platforms als Bol.com
Amazon.com.
Jouw uitdaging
Als E-commerce webshop medewerker ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling,
content, SEO, webshop onderhoud. Onze producten moeten goed kunnen
concurreren met andere aanbieders. Jij gaat hier proactief mee om en houdt onze
shops up to date.
Een dag als Project medewerker E-commerce webshop
Je bent verantwoordelijk voor de hele productielijn, dus van bestelling tot aan
bezorging. Samen met het team verzorg je de webshops en houd deze up to date.
We richten ons op de Pleziervaart, watersport en professionele scheepvaart. In de
ochtend verwerken we de klanten vragen en draaien we de bestellingen uit. In het
magazijn worden de orders gepickt en ingepakt.
Je vindt het een uitdaging om hieraan te werken jezelf te ontwikkelen in de wereld
van B-to-C en B-to-B webshop, verkoop en ontwikkeling van watersport en
scheepsbenodigdheden.
Aan het einde van de dag ga je met een voldaan gevoel naar huis. De variatie in je
werk is fijn. Je leert elke dag nieuwe dingen om onze online verkoop te verbeteren en
je bent blij dat je ook vandaag weer een heleboel mensen blij hebt gemaakt met hun
aankoop en service.

Wat vragen wij van jou?
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Je beschikt over MBO-HBO-denkniveau en kunt goed meedenken over
verkoopstrategieën en productieprocessen.
Werkervaring enkele jaren
Kennis van SEO,
Commerciële instelling
Team player
Accurate werkwijze
Affiniteit interesse in de watersport scheepvaart.
Vanuit je rol ben je verantwoordelijk voor het succes van de verkoop van onze
B-to-C shop op onze succesvolle webshops Daarbij ondersteun jij in het up to
date houden van de webshop en het bijwerken van de content.
Je kunt goed zelfstandig werken en leert snel onze producten kennen.
Je hebt affiniteit met online Retail, wilt je daarin ook verder ontwikkelen en
hebt een passie voor het verkoop vak.
Je beschikt over een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal (zowel
in woord als geschrift) en je kunt het liefst ook goed Engels schrijven.
Je woont in de omgeving van Hendrik Ido Ambacht

Wat bieden wij jou?
Als ambitieuze onderneming bieden wij je de kans je talenten verder te ontwikkelen.
Het is een uitdagende baan met marktconforme arbeidsvoorwaarden, waarin jij aan
de slag gaat in ons kantoor in Hendrik ido Ambacht Als jij je thuis voelt in een
uitdagende en informele werkomgeving, waar je snel verantwoordelijkheid kan en
mag oppakken, ben je bij ons op de juiste plek!
Geïnteresseerd?
Heb jij interesse in de functie van E-commerce medewerker (24 tot 40 uur per week)
en pas je in een jong en dynamisch gezellig team dan ontvangen wij graag je
motivatie met uitgebreide CV!
Binnenvaartwinkel BV
Grotenoord 30-32
3441LT Hendrik ido Ambacht
Mail: info@binnenvaartwinkel.nl

Chauffeur, magazijn/ Logistiek
medewerker (40 uur per week)
Functieomschrijving
De wereld van de scheepvaart
Pleziervaartwinkel.nl , Binnenvaartwinkel.nl en Scheepvaartwinkel.nl zijn de
webshops van Binnenvaartwinkel BV, door de sterke groei en het steeds bredere
aanbod via deze webwinkels en de verkoop via web platforms als Bol.com
Amazon.com. alsmede de steeds groter wordende professionele gebruiker de
Scheepvaart. Ons steeds groter wordende assortiment.
Jouw uitdaging
Logistiek alles zelfstandig afhandelen, van order picken tot het uitleveren van
bestellingen, meedenken en assisteren met verbetering van logistieke stromingen.
Een dag als chauffeur, ,magazijn medewerker.
Je bent verantwoordelijk voor de hele logistiek, dus van bestelling tot aan bezorging.
Samen met het team verzorg je alle leveringen en houd het magazijn deze up to
date. We richten ons op de Pleziervaart, watersport en professionele scheepvaart. In
de ochtend worden alle locaties opgezocht van de schepen. Orders worden geladen
en bezorgt, in heel Nederland , België, Duitsland. Je bouwt een gemoedelijke band
op met alle scheepsbemanningen. Je bent ons gezicht en service punt voor ons
bedrijf.
Je vindt het een uitdaging om hieraan te werken jezelf te ontwikkelen in de wereld
van B-to-C en B-to-B webshop, verkoop en ontwikkeling van watersport en
scheepsbenodigdheden. Logistieke dienstverlening.
Aan het einde van de dag ga je met een voldaan gevoel naar huis. De variatie in je
werk is fijn. Je leert elke dag nieuwe dingen om processen te verbeteren en je bent
blij dat je ook vandaag weer een heleboel mensen blij hebt gemaakt met hun
aankoop en service.

Wat vragen wij van jou?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Je beschikt over MBO-HBO-denkniveau en kunt goed meedenken over
logistieke uitdagingen en nieuwe producten. Service punten.
Werkervaring enkele jaren in het bezit van een rijbewijs. B- (BE-C pre)
Kennis magazijnen is een pre
Commerciële instelling
Team player
Hands-on mentaliteit
Accurate werkwijze
Affiniteit interesse in de watersport scheepvaart.
Vanuit je rol ben je verantwoordelijk voor het succes van de verkoop van onze
B-to-C en B-to-B shop op onze succesvolle dienstverlening. Daarbij
ondersteun jij de verkoop en inkoop.
Je kunt goed zelfstandig werken en leert snel onze producten kennen.
Je hebt affiniteit met logistiek, wilt je daarin ook verder ontwikkelen en hebt
een passie voor het logistieke vak.
Je beschikt over een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal (zowel
in woord als geschrift) .
Je woont in de omgeving van Hendrik Ido Ambacht,

Wat bieden wij jou?
Als ambitieuze onderneming bieden wij je de kans je talenten verder te ontwikkelen.
Het is een uitdagende baan met marktconforme arbeidsvoorwaarden, waarin jij aan
de slag gaat in ons kantoor in Hendrik ido Ambacht Als jij je thuis voelt in een
uitdagende en informele werkomgeving, waar je snel verantwoordelijkheid kan en
mag oppakken, ben je bij ons op de juiste plek!
Geïnteresseerd?
Heb jij interesse in de functie van logistiek medewerker (40 uur per week) , en pas
je in een jong dynamisch team ,dan ontvangen wij graag je motivatie met uitgebreide
CV!
Binnenvaartwinkel BV
Grotenoord 30-32
3441LT Hendrik ido Ambacht
Mail: info@binnenvaartwinkel.nl

