
Vacature: Webshop medewerker 
 
Heb je interesse in online verkopen, ben je administratief onderlegd en passie voor e-commerce. Dan zijn we op zoek naar jou! 
De Woonwinkelier is namelijk opzoek naar een nieuwe medewerker Support E-Commerce.

Als webshop medewerker zorg je ervoor dat onze producten goed voor de dag komen in onze online winkel. Je kan hierbij 
denken aan het verzorgen van content, ondersteuning van marketing activiteiten en het up-to-date houden van onze website. 
Daarnaast ondersteun je collega’s met administratieve taken en verwerk je orders. Daarnaast help je ons klantenservice team 
waar nodig. Een leuke uitdagende functie met een afwisselend takenpakket. Geen dag is hetzelfde!

De Woon
Winkelier

Bedrijfsprofiel
De Woonwinkelier is een snelgroeiend jong bedrijf gevestigd in Gouda. Je komt terecht in een ambitieus team waar de sfeer 
positief en informeel is. Bij ons is er veel ruimte voor eigen leerdoelen, creativiteit en inbreng. Daarnaast zijn wij een jong team 
met een gaaf industrieel kantoor waar altijd tijd is voor een praatje of een potje tafeltennis. Omdat wij als bedrijf snel groeien 
zijn er voldoende doorgroeimogelijkheden.  

 
Wij zoeken
•  Je beschikt over MBO werk-, en denk niveau 
•  Je bent fulltime beschikbaar (36/40 uur)
•  Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden
• Je hebt goede kennis van de Nederlandse taal
•  Je hebt een klantvriendelijke en commerciële instelling

De Woonwinkelier biedt
Een uitdagende functie bij een snelgroeiend bedrijf waarbij
een prettige en positieve werkomgeving hoog in het
vaandel staan. Het slaris is marktconform en daarbij is er 
veel ruimte voor eigen inbreng en zijn er veel  
doorgroeimogelijkheden. 
 
Je komt in een leuk, jong team te werken in ons kantoor in 
gouda. Het kantoor is goed bereikbaar met het openbaar 
vervoer of met de auto 
 

 
•  Een afwisselende  functie met goede arbeidsvoorwaarden. 
•  Een plek in een jong, gemotiveerd en professioneel team.
•  Ruimte om je zelf te ontwikkelen en door te groeien.
•  Een leuke werksfeer in een jong team 
•  Laptop en telefoon.
•  Een marktconform salaris afhankelijk van je ervaring en opleiding

Solliciteren?
Wil jij je bijdrage leveren aan onze webshop en ben jij de persoon die we zoeken? Solliciteer dan direct!  
Mail je motivatie en CV naar vacature@deonlinewinkelier.nl.  


