
                                                                

 

E-commerce Marketplace medewerker (40 uur) 

Het Nederlandse label Yoek is al 30 jaar actief met één streven: trendy kleding creëren voor curvy 
vrouwen. De collecties worden verkocht via onze eigen online boutique, online marketplaces en bij 
winkels wereldwijd. Het hoofdkantoor in Zwanenburg biedt plaats aan alle facetten; van design tot 
productie, wholesale, logistiek en e-commerce. Mede door onze snelle groei zijn wij op zoek naar een 
nieuwe medewerker voor de online afdeling!  

Voor de functie van E-commerce Marketplace medewerker zijn wij op zoek naar een enthousiast 
persoon, die zorgt draagt voor het optimaal functioneren van onze nationale en internationale 
marketplaces. Je bent medeverantwoordelijk voor het productaanbod, de performance en de 
vindbaarheid van onze labels op de reeds actieve kanalen. Ook houd je je bezig met het benaderen 
en integreren van nieuwe verkoopkanalen voor de continue online expansie van Yoek. Je beschikt 
over analytisch inzicht en beschouwt het als een uitdaging om dagelijks de resultaten te monitoren, 
waardoor je kunt inspelen op het verhogen van de conversie en het vergroten van het marktaandeel 
via online platformen. Daarnaast onderhoud je contact met alle channels, speel je in op nieuwe 
kansen en werk je aan het opzetten van campagnes en promoties.  

Kortom; een leuke en veelzijdige baan, waarin je jezelf volop kunt ontwikkelen!  

Wij vragen:  

• HBO werk- en denkniveau  

• Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in de e-commerce  

• Kennis van online marketplaces/partner platformen zoals b.v. Zalando, OTTO en Wehkamp 

• Ervaring met Tradebyte of een vergelijkbaar systeem is een pré 

• Beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en geschrift  

• Een commerciële instelling, flexibiliteit en doorzettingsvermogen 

• Je bent woonachtig in de regio Amsterdam 
 

Wij bieden: 

• Fulltime dienstverband van 40 uur 

• Een fantastische uitdaging, een bijzonder plezierige werksfeer en een hecht team 

• Veel vrijheid én verantwoordelijkheid 
 

Ben je enthousiast, houd je van aanpakken en denk jij deze uitdaging aan te kunnen?  

Dan ben jij misschien wel onze nieuwe collega! 

Mail je sollicitatie met curriculum vitae nu naar Dana Broertjes, dana@yoek.nl  

 

 


