
 

FUNCTIEOMSCHRIJVING:  
CRM Coordinator 

 

 
De Rol: 
De CRM Coordinator is verbinder van het bedrijf voor de online en offline klant, customer service en 
technologie. De CRM Coordinator houdt zich bezig met het bedenken en uitrollen van klant 
(contact)strategieën, bouwen van klantenreizen, technologie en klantcontact momenten.  
De CRM Coordinator stuurt op dagelijkse basis customer service (inbound klantcontact) en omnichannel sales 
team (outbound klantcontact) aan. In deze rol houd je bezig met de transformatie van de OGER organisatie op 
digitale projecten, omnichannel oplossingen en CRM.  
Je bent verantwoordelijk voor de scope, financieel budget beheer en project management zaken voor OGER 
Holding B.V. De CRM Coordinator ressorteert onder de CCO van Oger Holding B.V. en is werkzaam voor Oger 
Holding B.V. en overige daarmee gelieerde ondernemingen. Vaste standplaats is OGER Amsterdam/ Purmerend 
waarbij regelmatig bezoek aan de diverse gelieerde ondernemingen op locatie een vast onderdeel vormt van 
de functie. De CRM Coordinator legt over de kwaliteit van de uitvoering van taken verantwoording af tijdens 
functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken. Jaarlijks zullen KPI’s worden afgegeven, geëvalueerd 
en vastgelegd. 
 
Resultaatgebieden 
1. Omzettargets en CRM doelstellingen 
2. Omni-channel klantstrategieën en operationele doelstellingen (CX, NPS) 
3. Beheer en ontwikkeling van technologie en platform: Salesforce Service Cloud en Salesforce Sales Cloud 

(CRM) 
4. Customer service 
 
Werkzaamheden per resultaatgebied 
 
1. Behalen van omzettargets en CRM doelstellingen 

o Het opstellen, selecteren en targeten van klanten middels kanalen: E-mail, SMS, What’s App, 
bellen, social (FB, IG, LI), Ad-words, DM (i.s.m. Online Marketer en E-mail marketeer) 

o Uitzetten van CRM acties voor acquireren van nieuwe klanten, retentie van bestaande klanten en 
belonen van klanten over diverse kanalen  

o Het optimaliseren middels online- & offline campagnes opzetten, analyseren, evalueren en het 
doen van verbetervoorstellen  

o Analyseren van data, rapportages maken voor winkels, afdelingen en online en omzetten naar 
acties 

o Wekelijks trainen & begeleiden van winkels. Hierbij hoort: productie klantenlijsten per Store/ PA 
en automatiseren op dag basis (omzet, marge, FTC, Retentions, Lost Customers, overige klanten); 
trainen op communicatieve vaardigheden in verkoop gesprekken, controleren van afspraken in 
Salesforce en omzet monitoring. 

o Trainen van werkzaamheden en gedrag PA’s i.s.m. Retail Manager op de winkelvloeren  
o Analyseren, meten en monitoren van ROI van CRM campagnes door middel van tools als: 

Salesforce, Qlikview, GA, Social listening tools etc. 
 
2. Omni-channel klantstrategieën en operationele doelstellingen (CX, NPS) 

o I.s.m. CCO het beleid uitrollen voor algehele omni-channel klantstrategie op basis van interne 
behoeften en veranderende markttrends, nieuwe generatie klanten en technologische 
ontwikkelingen. 

o Ontwikkelen en verbeteren van multi-channel strategieën voor OGER multi-brand (dames en 
heren), mono-brands en online om klantervaring, omzetgroei en competitieve voorsprong te 
behalen;  

o Het opbouwen van klantsegmenten op basis van gedragskenmerken, transacties en profiling 
o Selecteren en segmenteren klanten voor on- & offline campagnes 



 

o Het creëren van diverse touchpoints en klantbeleving binnen de algehele klantenreis van OGER 
voor online en offline kanalen. Voorbeelden: click & collect, returns in-store, pick-up in-store, 
longtail, lost-sales oplossingen 

o Het meten van ROI campagnes en deze ‘learnings’ terugbrengen in de OGER organisatie 
o Het meten van CX en NPS scores middels; online survey's, mystery visit reports, site beoordeling, 

chat beoordelingen, aftersale calls en/of traditionele enquête 
o Externe kennis genereren middels sessie/ conferenties, cursussen maar ook externe partijen zoals 

derden retailers en deze weer terugbrengen in de organisatie 
o Deelnemen aan wekelijkse Omnichannel meetings 

 
3. Beheer en ontwikkeling van technologie en platform: Salesforce Service Cloud en Salesforce Sales Cloud 

(CRM) 
o Leidende rol in doorontwikkeling van nieuwe syste(e)m(en): Salesforce Service Cloud, Salesforce 

Sales Cloud, Employee app, Booker 25, Storeinfo etc 
o Signaleren, acquireren, bouwen en perfectioneren van data intelligentie op de platformen en 

trends (AI, Voice Commerce, RFID, mobile payments, POS) 
o Managen van scope en (doorontwikkeling) financiële budgetten  

 
4. Customer Service 

o Verantwoordelijk over dagelijks functioneren van team (2 FTE): Customer Service en Omni-
channel sale (inboud en outbound) 

o Beoordeling middels jaarlijkse FuBo als ook vastlegging d.m.v. verslagen; 
o Formatiewensen communiceren en evt bijstellen gebaseerd op jaarplannen, begroting en 

kwaliteit team; 
o Ontwikkeling vakbekwaamheid intern en extern van teamleden; 
o Ziekte-, en verzuim begeleiding en controle als ook aanvragen m.b.t. diverse vormen van verlof. 

 
U bent beschikbaar andere werkzaamheden te verrichten ten behoeve van de inventarisatie en sales. 
 
Te behalen KPI’s (jaarlijks nader te bepalen en vast te leggen). Deze worden geëvalueerd door uw CCO: 
 
1. CRM 

o CPC: cost per acquisition >10 (totaal uitgegeven/ conversie) 
o Sales funnel flow (MQL= Marketing qualified lead >10 per week) 
o Customer Retention Rate: > 22 per week (online of offline) 
o Data kwaliteit algemeen (NAWTE: 6 velden): >76% 
o Gebruikers activiteit: N.T.B. 
o CLV per klant: groei N.T.B. 
o FTC: >35,2% (2019) 
o Win-back (lost customers): 20 per week 

2. Klant 
o Eerste reactietijd customer service: What’s app (<60 minuten), Chat (<2 minuten), e-mail (<24 uur) 

telefoon (bij overgang) 
o Response tijd ticket: <24 uur 
o Customer satisfaction: >4,7 
o NPS score: 61% 

3. Technologie 
o Financieel budget beheer 

 
Bevoegdheden: 
Periodiek rapporteren (incl. financieel) aan CCO; 
Opstellen en naleven Omnichannel, CRM, Klant en Technologische jaarplannen;  
Nastreven geplande CRM jaarbudget;  
Zelfstandig verstrekken relatiegeschenken ten behoeve van klantrelaties tot maximaal € 250,- 
 
Belangrijkste relaties in de functie 



 

CCO 
Retail Manager  
Store Managers  
Marketing Manager 
Klanten en relaties ‘OGER’ 
 
           Paraaf 


