Vacature Content Marketeer
Wij zijn per direct op zoek naar een:

Content Marketeer (m/v)
Voor 24-40 uur per week

Wij zoeken iemand die het ontzettend leuk vindt om internetwinkels te beheren en te voorzien van unieke content.
Daarnaast ben je creatief en schud je gemakkelijk goede teksten uit je mouw.
Voor deze functie is het van belang dat je intensief productkennis op doet om goede content te kunnen creëren.
Aan het einde van je werkdag verwerk je de binnengekomen bestellingen.
Functie eisen:
- Relevante MBO opleiding / werkervaring is een pré
- Affiniteit met techniek is een pré
- 0 tot 3 jaar werkervaring
- Kennis van online marketing is een pré
- Proactief en een commerciële instelling
- Zelfstandig kunnen werken
- Communicatief vaardig
- Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
- Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift is een pré
Bedrijfsprofiel:
TOP-WEBSHOPS is een snelgroeiend en jong internetbedrijf dat gevestigd is in Zeewolde. Wij focussen ons op
het bouwen en beheren van internetwinkels. Wij onderscheiden ons door ons te richten op de wensen van de
klant.
Wij beschikken over meerdere internetwinkels waar meetapparatuur voor in de bouw wordt verkocht. Een aantal
van deze internetwinkels zijn: www.toolprofessional.nl, www.pressuretools.nl, www.top-bouwlaser.nl, www.toplijnlaser.nl, www.top-kabeldetectie.nl en www.top-afstandsmeter.nl.
Wij verkopen zowel producten van bekende merken (o.a. Stanley, De Walt, Topcon, Spectra en Leica) maar wij
importeren ook zelf producten rechtstreeks bij de fabrikant. Het grootste deel van ons assortiment ligt in ons
magazijn op voorraad, waardoor wij een snelle levering aan de klant kunnen bewerkstelligen. Daarnaast worden
alle bestellingen door ons gecontroleerd, verpakt en verstuurd.
Tevens beschikken wij ook over een technische afdeling waar producten gerepareerd en geijkt kunnen worden.
TOPWEBSHOPS is in de verschillende specialismen een begrip op de Nederlandse en Belgische markt.
Wat bieden wij?
Ben je op zoek naar een leuke baan in een klein, jong en enthousiast team? Wil je graag doorgroeien in de
content / online marketing? Dan zijn wij benieuwd naar jouw sollicitatie!
Interesse?
Stuur dan je cv en sollicitatiebrief naar: TOP-WEBSHOPS t.a.v. Marc Olff: info@top-webshops.nl.
Voor vragen kun je bellen naar 036-5223323.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

