
Junior E-commerce medewerker
32-40 uur 
 
Heb je interesse in online verkopen en wil je klanten de best mogelijke online customer journey bieden?  
Volero is op zoek naar een nieuwe Junior E-commerce Medewerker.   

In deze functie zorg je ervoor dat onze producten online goed voor de dag komen. Zo beheer en opti-
maliseer je de webwinkel en zorg je voor een volledige invoer van productdata. Daarnaast controleer je 
bestellingen, zet je orders door naar leveranciers, verwerk je de mailwisseling met leveranciers en word 
je bij topdrukte ingezet op de klantenservice. Ook voer je ondersteunende taken uit t.b.v. afdeling Inkoop 
en E-commerce. Je leest het; een afwisselende e-commerce startersfunctie waarin je kunt doorgroeien 
afhankelijk van jouw capaciteiten en kwaliteiten. 

Werkzaamheden
• De online winkel runnen, met ondersteuning van de E-commerce Manager
• Digitale afhandeling van orders (je hoeft niks in te pakken) 
• Digitalisering van orders en webpagina’s
• Personaliseren van de webshop en het verzorgen van content
• Ontwerpen en optimaliseren van webpagina’s 
• Implementatie en optimalisatie van tools

Wat wij vragen
• 32 - 40 uur 
• Minimaal MBO (niveau 4) werk- en denkniveau
• Je bent commercieel en klantgericht
• Ervaring met CSS/HTML is een Pre
• Ervaring met Photoshop is een Pre

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!


