
Fashion Startup Tailie
zoekt een Operations Manager

Tailie is een startup in de fashionbranche. Online kleding 

kopen is handig, maar het kiezen van de juiste maat is vaak 

erg ingewikkeld. Tailie heeft hiervoor een optimale 

oplossing ontwikkeld. Geen twijfel meer over welke maat je 

moet kiezen, je vraagt het gewoon aan Tailie!

Tailie heeft de meest accurate oplossing voor het 

maatkeuze probleem. Onze oplossing zorgt ervoor dat je 

zonder zorgen over de te kiezen maat, online kleding kunt 

kopen. Met slechts één druk op de Tailie-knop, vertelt Tailie 

welke maat het beste past. Dit is niet alleen handig voor jou 

als consument, maar het maakt online kleding kopen ook 

veel duurzamer. Het vermindert de grote stroom 

retourzendingen en helpt daardoor onder andere de C02 

uitstoot te verminderen.

Tailie heeft succesvol haar eerste partnerships gestart en 

breidt nu snel uit. Daarom zoeken wij een operations 

manager die ons team komt versterken om samen de groei 

van Tailie in goede banen te leiden.

Meer informatie over Tailie vind je op www.tailie.nl. 

Wie is Tailie?

VACATURE OPERATIONS MANAGER

http://www.tailie.nl


your size only

Als Operations Manager ben je een echte multi-tasker 

en houd je ervan om snel te schakelen. Je weet waar de 

prioriteiten liggen en pakt die op. Je belangrijkste taak 

is het ondersteunen van brands en retailers die onze 

service al gebruiken en het zo snel mogelijk online 

brengen van nieuwe brands en retailers. Je houdt 

ervan klanten te helpen en voor hen een goede 

oplossing te vinden. Ook assisteer je bij het 

demonstreren van onze service bij nieuw potentiële 

klanten. Daarnaast help je bij het testen van onze 

service en nieuwe productontwikkelingen.

Tailie is een startup die inmiddels 3 jaar bestaat. Het 

werkveld is zeer dynamisch en jouw taken en 

verantwoordelijkheden ontwikkelen zich daarin mee. 

We streven continu naar verbetering en vooruitgang en 

daarom is geen dag hetzelfde. 

De Tailie Operations Manager

De Tailie Operations Manager:

• Houdt van Fashion en is digital-minded

• Is cijfermatig ingesteld (Excel-vaardig)

• Heeft goed zicht op hoe kleding hoort te passen

• Is ondernemend, hands-on en begrijpt hoe het is om te werken in een startup.

Een startup is geen gespreid bedje en dat is voor jou juist onderdeel van de uitdaging 

• Heeft minimaal drie jaar relevante werkervaring 

• Heeft een opleiding op HBO of Universitair niveau 
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Daarnaast ben je:

• Zeer gemotiveerd, ambitieus en gedreven om van Tailie een groot succes te maken 

• Pro-actief en een meester in het halen van deadlines

• Oplossingsgericht

• Communicatief vaardig in woord en geschrift, in Nederlands en Engels

• Gestructureerd

Tailie biedt:

• Fantastische werkervaring bij een startup die bijdraagt aan een duurzame

ontwikkeling in de fashionbranche

• Werkweek van 32-40 uur 

• Marktconform salaris passend bij opleiding en ervaring

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

• Werkplek in de Randstad (Utrecht en/of Den Haag)

Ben je geïnteresseerd? Mail dan je 
reactie voor maandag 19 augustus 
naar info@tailie.nl t.a.v.
Marco Jasper. 

mailto:info@tailie.nl

