
E-commerce webshop Medewerker Fulltime 
 

 
Heb je interesse in online verkopen, wil je klanten de beste customer journey bieden en ben je admini- 
stratief onderlegt? Dan zijn we op zoek naar jou! Volero is op zoek naar een E-commerce medewerker.  

In deze functie zorg je ervoor dat onze producten goed voor de dag komen in de  online winkel. Je hebt 
affiniteit met het schrijven van (product)teksten en kan goed inschatten welke informatie de klant nodig 
heeft. Van nieuwe producten tot verkochte producten en  orderverwerking, je bent niet bang om initiatief 
te nemen en bent een positieve doener. 

Werkzaamheden
• De online winkel runnen, met ondersteuning van de E-commerce manager
• Afhandeling van orders
• Digitalisering van orders en webpagina’s
• Personaliseren van de webshop en het verzorgen van content
• Ontwerpen en optimaliseren van webpagina’s 

Wat wij vragen
• Fulltime beschikbaar 
• Je beschikt over MBO werk- en denk niveau
• Goede kennis van de Nederlandse taal
• Je bent commercieel en klantgericht
• En houdt van een uitdaging

Wat wij bieden
Je komt terecht in een ambitieus team waar de sfeer 
positief en informeel is. Volero is een snelgroeiend 
e-commerce bedrijf in een industrieel kantoor. Bij ons is 
er veel ruimte voor eigen initiatieven, leerdoelen en ideeën. 
Omdat wij als bedrijf snel groeien zijn er voldoende door-
groeimogelijkheden. 
 
Het kantoor is gemakkelijk bereikbaar, zo stopt er een bus 
voor de deur en is er voldoende (gratis) parkeerruimte. 

• Een marktconform salaris 

• Een afwisselende functie met ruimte voor eigen 
initiatieven, ideeën en doorgroeimogelijkheden 

• Onderdeel van één van de snelst groeiende e-com-
merce bedrijven van NL 

• Personeelskorting op het gehele assortiment  

• Bier & Wijn

Solliciteren?
Enthousiast? Mooi! Stuur een  mailtje met je cv en motivatie naar vacature@volero.nl of bel met             
085-060 3050 en vraag naar Gwenda of Joost. Hopelijk tot snel!


