
PRODUCTREDACTEUR (FULLTIME) 

  
Heb jij een mode gerelateerde opleiding afgerond en beschik je over de juiste kwaliteiten om 

goed te functioneren binnen een hardwerkend, professioneel en leuk team? Dan heeft Perfectly 

Basics per direct een leuke functie voor jou!  

 

Functie:  

Als Productredacteur ben je verantwoordelijk voor de tekstuele inhoud, in zowel het Nederlands als 

Engels, van onze shop. Je bent gespecialiseerd in het schrijven van productteksten op een 

adviserende, verkopende en “modische” manier. Veel kennis van stoffen en kwaliteiten is een grote 

pré. Daarnaast ben je productgericht, loyaal en heb je service hoog in het vaandel staan.  

 

Onze ideale kandidaat: 

 Affiniteit met mode 

 Prettige en open persoonlijkheid 

 Representatief, betrouwbaar en toegankelijk  

 Stressbestendig en organisatietalent 

 Oog voor detail  

 

Vereisten: 

 HBO+ werk- en denkniveau 

 Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 

 Kennis en ervaring met betrekking tot de modebranche. Bij voorkeur een DETEX opleiding 

 Communicatief sterk met veel commercieel inzicht 

 Op de hoogte van fashion, trends en de online modemarkt 

 Secuur en assertief 

 

Wij bieden: 

Een dynamische functie in een prettig en zeer succesvol internationaal bedrijf met de mogelijkheid om 

mee te groeien en het bedrijf verder te professionaliseren. Je krijgt als werknemer veel vrijheid en 

verantwoordelijkheid en maakt deel uit van een leuk en enthousiast, hardwerkend team. De 

arbeidsvoorwaarden zijn goed en de arbeidsomstandigheden uitstekend.  

Over Perfectly Basics: 

Perfectly Basics is een internationale premium fashion webshop die meteen vanaf de start – in 2006 – 

succes boekt met de verkoop van dameskleding, schoenen, tassen, lingerie en beauty & care. Het 

uitgebreide merkenportfolio biedt luxe en unieke merken aan als Filippa K, Indi & Cold, Closed, By 

Malene Birger, IRO, Rag & Bone, Anine Bing, Zadig & Voltaire, Drykorn en nog veel meer.  

 

Reactie: 

Wekt deze vacature je belangstelling en voldoe je aan onze eisen? Mail je CV en sollicitatiebrief naar: 

victor@perfectlybasics.nl 

 

Perfectly Basics BV 

A. Hofmanweg 2d 

2031 BH Haarlem 

www.perfectlybasics.nl 
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