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Hi jij! Ben jij als young professional klaar om je tanden te zetten in een uitdagende e-

commerce baan? Wil jij een bijdrage leveren aan een optimale klantbeleving? En ben je 

commercieel ingesteld, accuraat en leergierig? Grijp je kans en versterk ons jonge, 

dynamische E-Commerce team als hands-on Junior E-Commerce Merchandiser!  

 

YOU WORK FOR WE AS A JUNIOR E-COMMERCE MERCHANDISER 

Samen met onze E-Commerce Merchandiser ben jij verantwoordelijk voor het 

optimaliseren van de online conversie en presentatie op site-, categorie- en 

productniveau. Als Junior E-Commerce Merchandiser zorg jij ervoor dat we nóg meer 

producten via onze WE Fashion webshops verkopen. Dit doe je door continue vanuit de 

klant te denken met als doel de conversie, order waarde en marge te maximaliseren. Jij 

weet de juiste content op het juiste moment te bieden aan onze klanten en zit aan de 

knoppen voor de optimale klantbeleving! 

 

Wat je nog meer van de job kunt verwachten? 

 Je zet campagnes op in Salesforce/Demandware (e-commerce platform); 

 Daarnaast ben je ook bezig met het opzetten en testen van de promoties; 

 Je zorgt dat de meest optimale sorteer regels worden ingesteld per online 

categorie op basis van testresultaten; 

 Je zorgt dat iedere online categorie op de meest relevante kenmerken te filteren 

is; 

 Ook analyseer en verwerk je de data met betrekking tot zoekgedrag; 

 Je denkt mee over relevante AB tests op basis van marktonderzoek en interne 

resultaten; 

 Je ondersteunt in het doorvoeren van een optimale navigatie voor de klant; 

 Je denkt mee en draagt bij aan de plaatsing van banners op de website ten 

gunste van de crosssell en upsell; 



 Testen van de website; werkt alles naar behoren? 

Wat we van jou verwachten?  

 Je hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding in de richting van Marketing, 

Economie, Bedrijfskunde of Communicatie.  

 Je hebt relevante stage ervaring of maximaal één jaar werkervaring binnen de e-

commerce.  

 Je hebt een brede interesse in e-commerce en bent op de hoogte van de laatste 

trends binnen het vakgebied.  

 Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal.  

 Kennis van Salesforce/Demandware is een pre.  

 Je bent leergierig, hands-on, flexibel, commercieel en accuraat.  

 Kortom: je bent een resultaatgerichte young professional die gedreven is door 

innovatie, conversie en een optimale klantbeleving!  

WE WORK FOR YOU 

Jij staat iedere dag voor ons klaar om onze E-commerce business verder te 

optimaliseren. Dit doe je in een jong team van gedreven specialisten waarin je 

geprikkeld wordt om nog beter te worden. Een professionele omgeving waarin jij je 

verder kan ontwikkelen. Wij zorgen ervoor dat jij de beste versie van jezelf wordt! Ofwel, 

You work for WE, WE work for you. Dat betekent voor jou; 

Continu leren en ontwikkelen, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk. Vanuit onze WE 

Academy bieden we bijvoorbeeld alle opleidings- en trainingsmogelijkheden die jij 

nodig hebt om bij ons te excelleren. En uiteraard kun je ook rekenen op een salaris dat 

past bij jouw kennis, opleiding en ervaring, een reiskostenvergoeding, 25 vakantiedagen 

en 8% vakantiegeld, standaard 20% shopkorting en regelmatig zelfs 36% en een 

uitgebreid pakket aan collectieve verzekeringen. En tot slot kan je al je energie kwijt 

tijdens onze bootbamp, boks- of yogalessen tegen een gereduceerd tarief. 

 

WHO WE ARE 

Als echte fashion liefhebber ken je WE natuurlijk al wel. Maar wist je dat we al 100 jaar 

bestaan en bijna 200 succesvolle stores én een state-of-the-art webshop hebben? Of 

dat we bij WE alles onder één dak hebben: design, productie en natuurlijk de verkoop? 

 

Nog wat WE-facts:  

 We zijn een nuchter Nederlands bedrijf maar inmiddels actief in heel Europa. 

 We hebben meer dan 2.000 gedreven medewerkers en groeien nog dagelijks. 



 We vinden maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen erg 

belangrijk. 

 We believe life is better together. 

 

HOW WE RECRUIT 

Zodra we je sollicitatie ontvangen hebben, sturen we je een e-mail. Binnen twee weken 

hoor je of je wordt uitgenodigd voor een gesprek met onze E-Commerce Coordinator 

en Corporate Recruiter. Zijn jullie na het gesprek allebei enthousiast, dan vragen we je 

een online persoonlijkheidsvragenlijst in te vullen. Hierna volgt een tweede gesprek met 

onze Head of E-Commerce. Verloopt ook dit positief, dan heten we je van harte welkom 

als nieuwe WE collega! Een toetsing in het Waarschuwingsregister Detailhandel (FAD) is 

onderdeel van onze sollicitatieprocedure. 

 

 

 

 


