
   

vanHaren Schoenen 
 
 
Marketplace & Platform Coördinator / 38 uur per week 
Support Office Waalwijk 
            
 
Help jij Jarno en Aron onze platformen verder te ontwikkelen?   
 

vanHaren Schoenen BV is al bijna 90 jaar een begrip in Nederland. Het is een echt familiebedrijf met 
een internationaal tintje. Sinds 1985 maakt vanHaren deel uit van de Duitse Deichmann Groep, deze 
is met ruim 3500 winkels in 25 landen de grootste aanbieder van schoenen ter wereld. vanHaren 
behoort al jaren tot de Beste Werkgevers in de profitsector in Nederland. Bovendien is vanHaren in 
2016 uitgeroepen tot Beste Winkelketen, Beste Online Shop in Schoenen in Nederland en behaalde 
vanHaren een recordomzet van 190 miljoen in 2017. Onze mensen maken het merk vanHaren! 
 
Dit zijn jouw werkzaamheden  

 Je komt te werken op de afdeling Omnichannel, een snel groeiende en dynamische afdeling 
die verantwoordelijk is voor alle digitale verkoopkanalen. 

 Je bent verantwoordelijk voor de operatie en optimalisatie van onze activiteiten op 
verschillende marketplaces & platformen, die belangrijk zijn in het e-commerce domein, ook 
bij vanHaren! Al 5 jaar werken we succesvol samen met Wehkamp en recent zijn we 
begonnen zijn met verkopen via Bol.com. 

 Je zorgt voor de dagelijkse operatie en kijkt pro-actief naar mogelijkheden om de 
performance op de verschillende marketplaces te verbeteren. Dit door het stroomlijnen van 
campagnes, optimaliseren van de collectie, content, product feeds, monitoren van onze 
concurrentiepositie binnen de platformen, etc. 

 Je werkt samen met accountmanagers van de platformen en intern met de E-commerce 
Coördinator, de Online Content Merchandiser en met de afdelingen Inkoop, IT, Logistiek en 
Marketing en internationaal met de collega’s binnen de Deichmann Groep. 

Dit is jouw profiel 

 Affiniteit met E-commerce en de nieuwste technologische ontwikkelingen. 
 Ervaring met verkoop via Marketplaces en/of Platformen. 
 Minimaal een afgeronde HBO opleiding en een echte hands-on mentaliteit. 
 Minimaal 1 tot 2 jaar ervaring in een vergelijkbare functie. 
 Vloeiende beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift. 
 Uitstekende analytische skills en kennis van MS Office. 
 Je bent resultaatgericht, kunt snel schakelen en je analytisch vermogen is sterk ontwikkeld. 
 Je hebt iets met fashion en houdt net als wij van SCHOENEN! 

Dit bieden wij 

 Een zelfstandige, uitdagende en veelzijdige functie op een innoverende en professionele 
afdeling die altijd in ontwikkeling is. 

 Een goede team- en werksfeer in een grote organisatie; 
 Een terugkerende kwartaallunch met alle afdelingen op het Support Office; 
 Via onze ‘medewerkers-app’, word je dagelijks op de hoogte gehouden van vanHaren nieuws; 
 Een baan bij één van de beste werkgevers in Nederland, beste winkelketen en beste online 

shop in de categorie schoenen; 
 Mogelijkheid tot bedrijfsfitness en korting op alle schoenen die wij verkopen. 

Meer weten en solliciteren? 
 
Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan de functie-eisen, solliciteer dan direct! 
Solliciteren kan via onze website www.werkenbijvanharen.nl of door je cv + foto en motivatie naar 
jobs@vanharen.nl te sturen. Voor meer informatie kun je bellen naar 0416-562270.   

http://www.werkenbijvanharen.nl/
mailto:jobs@vanharen.nl

