
Allround E-Commerce Medewerker

De e-commerce medewerker is verantwoordelijk voor de omzet en kosten behorende bij het e-commerce kanaal.  
De volgende zaken vallen in ieder geval onder de verantwoordelijkheid van de e-commerce medewerker:

• Onderhouden en optimaliseren van de A fish named Fred website via het CMS van Divide.
• Het initiëren van sales acties voor B2B en B2C klanten
• Lange termijn e-commerce strategie
• Traffic en conversie op de A fish named Fred website
• Het opzetten van samenwerkingen met marketplaces en affiliate partners
• Social media en multi-channel verkoop aanpak
• Web analytics
• Funnel optimalisatie
• Distributiemix in relatie tot concurrenten en online klanten van A fish named Fred
• Het creëren van pakkende contact samen met ons grafisch team.

Profiel van de e-commerce medewerker
Je werkt in een klein team met korte lijnen. De werkzaamheden zijn divers en “out of the bowl” denken is erg belangrijk.
Naast e-commerce is marketing zeer belangrijk. Je verzamelt, bewerkt, optimaliseert en plaatst product informatie en beeldmateriaal. 
Hierbij is het van belang dat je conversie gerichte, SEO geoptimaliseerde (product)teksten in het Engels kunt schrijven. 
Ook ben je op de hoogte van trends en mogelijkheden op het gebied van online marketing en social media.  
Je geeft creatieve input voor onze online kanalen en zorgt dat ons bereik vergroot wordt.
Als marketing en webshop medewerker help je ons bij het (met name online) profileren van onze webshop.  
Je helpt ons om onze zichtbaarheid en vindbaarheid te verbeteren, om zo meer verkoop te genereren.

Functieomschrijving
• Medeverantwoordelijk voor het dagelijks up-to-date houden van de webshop content.
• In staat om duidelijke en foutloze productteksten te schrijven.
• In staat om berichten en advertenties op Facebook en andere social media te plaatsen.
• Ondersteunt bij het verzorgen van productpagina’s en campagne pagina’s.
• Denkt continu mee over verbeteringen voor onze webshop.
• E-mail marketing B2B/B2C.
• Sales Reports.
• Planning and executing marketing campaigns.
• Opzet en monitoring marketing KPIs.
• SEO/SEM.
• Google Analytics.
• Influencer marketing.
• Social Media marketing.
• Customer service via social media (Instagram/Facebook).
• Management of Facebook pages, including Facebook shop.

Transit Textiles // Suikersilo-West 37 // 1165 MP Halfweg // service@afishnamedfred.com
www.afishnamedfred.com // 020-6173685 



Transit Textiles // Suikersilo-West 37 // 1165 MP Halfweg // service@afishnamedfred.com
www.afishnamedfred.com // 020-6173685 

Functie-eisen
•  HBO werk- en denkniveau; je hebt een opleiding afgerond in de richting van Commerciële economie,  

Marketing, Communicatie of Multimedia design.
• Je hebt ervaring op een commerciële en/of e-commerce afdeling.
• Ruime kennis van social media, e-commerce en SEO.
• Je kan werken met een fotobewerkingsprogramma.
• Uitstekende beheersing en uitdrukkingsvaardigheid van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
• Je bent leergierig, klantgericht, creatief en initiatiefrijk.
• Je kan goed functioneren in een klein teamverband.

Overige informatie
• Het betreft een functie voor 38 uur (in overleg te bepalen).
• Veel zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en alle ruimte voor eigen initiatief.
• Een informele werkomgeving met enthousiaste collega’s.
• Een marktconform salaris, aansluitend op jouw niveau, ervaring en volop mogelijkheid tot ontwikkeling.

Zie jij het als uitdaging om onze webshop nog verder te verbeteren, en daarbij de omzet te vergroten, dan zijn wij op zoek naar jou!


