Vacatures
Omdat wij altijd streven naar het leveren van de beste kwaliteit, zijn wij ook op zoek naar de beste
professionals om ons team te komen versterken. Ons team bestaat uit jonge, ambitieuze mensen die
graag anderen verder helpen met hun online social media aanwezigheid. Wij proberen mensen te
ondersteunen in het beheren van hun social media accounts en door de groei van ons bedrijf,
kunnen we extra personeel goed gebruiken om onze doelen te verwezenlijken.
Hoewel we niet te allen tijde direct mensen kunnen aannemen bij ons bedrijf, houden we graag
contact met geïnteresseerden voor de functies waarin we experts kunnen gebruiken om onze
organisatie te versterken. Momenteel zijn we zoekende naar enthousiaste mensen die in aanmerking
komen voor één van de volgende functies:
Support medewerker
Ben jij communicatief sterk en kan je flexibel werken? Dan is een functie bij onze klantenservice
zeer geschikt. Een vereiste is dat je vloeiend Engels spreekt en schrijft. In deze functie behandel je
tickets en mails van klanten en los je problemen omtrent bestellingen zo efficiënt mogelijk op. Als
support medewerker ben je de eerste persoon die de klant spreekt, dus begrip, communicatie en
behulpzaamheid moeten behoren tot je kwaliteiten.
Marketing expert
De niche waarin wij werken is relatief nieuw en momenteel zeer populair. Om onze concurrentie
voor te blijven, zijn wij op zoek naar een expert op het gebied van marketing. Het takenpakket zal
onder andere bestaan uit het monitoren van onze concurrenten, de prijzen aanscherpen waar
mogelijk en onderzoek doen naar de manieren waarop wij reclame voor onszelf kunnen maken en
nieuwe producten kunnen aanbieden. Als je interesse hebt in deze functie en bij voorkeur een studie
in deze richting hebt gevolgd of werkervaring hebt, laat het ons dan weten!
Ontwikkelaar
Bij een webshop als de onze hoort technisch onderhoud en verbeteringen aan de websites die we
beheren. Hoe groter ons bedrijf wordt, des te meer belang wij hebben bij een full-time programmeur
die al onze wensen op technologisch gebied in vervulling kan laten gaan. Heb je kennis van
meerdere programmeer- en webtalen? Dan is deze functie wellicht perfect voor jou! Wij zijn altijd
bezig onze systemen te verbeteren en waar mogelijk handelingen te automatiseren, zodat we klanten
nog beter en sneller kunnen helpen. Ons team heeft baat bij een enthousiaste ontwikkelaar die mee
kan werken aan onze visie.
Heb je nog vragen over een functie of wil je weten of je in aanmerking kan komen? Neem dan
contact met ons op via het contactformulier op deze pagina. Vraag gerust naar alle mogelijkheden,
want misschien ben jij juist de persoon die we zoeken om ons leuke team te versterken.

