E-Commerce adviseur
Wij zoeken een enthousiaste e-commerce adviseur. Als e-commerce adviseur ben jij het eerste
aanspreekpunt voor onze klanten voor zeer uiteenlopende kwesties. Je houdt je bezig met
verschillende inkomende vragen over allerhande onderwerpen met betrekking tot het runnen
van een webshop. Daarnaast help je klanten met vragen met zendingen of ons systeem. Jij bent
in staat een goede analyse van het probleem te maken en weet de klant op de juiste manier te
adviseren. Ook zoek je via verschillende kanalen actief het contact met de klant op.
Je werkt in nauwe samenwerking met met sales en development. Je fungeert als kritische
sparringpartner en gepassioneerde e-commerce expert voor onze klanten.
Profiel
Jij bent/hebt:
- Ervaring in en affiniteit met e-commerce
- Zeer servicegericht en klantvriendelijk
- Commercieel, ziet overal kansen
- Proactief, flexibel
- Leergierig, initiatiefrijk en zelfstandig
- Accuraat & stressbestendig
- Communicatief zeer vaardig en creatief
Wij bieden
Een veelzijdige en afwisselende functie met veel verantwoordelijkheid, in een dynamische
werkomgeving. Ons bedrijf is groeiende, ons team enthousiast en betrokken en de werksfeer is
professioneel maar ongedwongen. We staan altijd open voor nieuwe ideeën. Als je bij ons begint,
word je eerst uitgebreid intern getraind. We gaan een dienstverband met je aan voor bepaalde
tijd, met de intentie tot een vast dienstverband. Het betreft een fulltime functie, 32 uur is
bespreekbaar.
We hebben lekkere, verse lunches, een bedrijfsmasseur en op vrijdag doen we graag een borrel.
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Reiskosten naar het werk (ook onder de 10
km) worden vergoed en ons pand is goed bereikbaar met openbaar vervoer.
Procedure
Herken jij jezelf hierin en ben je geïnteresseerd? Reageer dan direct via het sollicitatieformulier:

https://matchq.nl/indicator/r.php?funcid=22935&verid=-3&c=a6d459087880.
Een taal- en spellingsassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Sollicitaties zonder
volledige motivatie worden niet meegenomen in de procedure.
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