
E-commerce & Marketing Medewerker 
Fulltime - 40 uur  

Volero is in drie jaar tijd uitgegroeid tot DE vloerkledenwebshop van Nederland. En vanwege deze enorme groei zijn 
wij op zoek naar jou, een nieuwe E-commerce en Marketing topper! In deze functie beheer je als een productowner 
het vloerkledenassortiment van Volero. Daarnaast verzorg je verschillende facetten binnen het marketing en e-com-
merce team. Zo ga je aan de slag met het verbeteren van onze SEO posities, optimaliseer je de uitstraling en user 
experience van de webshop, schrijf je blogs en beheer je het Volero vloerkleden assortiment.  

Als afwisseling ondersteun je het marketing team tijdens fotoshoots, bedenk je een email strategie, vul en beheer je 
onze social media en ga je nieuwe influencer-samenwerkingen aan. 

Kortom: je bent een echte go-getter met een commerciële instelling. Je weet klanten te verleiden met gave beelden 
en sterke teksten. Niet alleen je marketing- en social media bereik groeit, ook je persoonlijke ontwikkeling en kennis 
groeit mee met de toekomst van Volero. Een zeer diverse functie met veel groeimogelijkheden.
Zorg ervoor dat alle marketing en e-commerce factoren kloppen en ga ervoor!

Werkzaamheden
• Verzorgen van content in de breedste zin van het woord én beeld
• Het assortiment beheren en perfect presenteren in de webshop
• Meedenken en uitvoeren van de marketingstrategieën
• Vergroten van onze online merkbekendheid
• Optimaliseren van de SEO positie

Wat wij vragen
• Fulltime beschikbaarheid
• Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau
• Een afgeronde opleiding in de richting van marketing, communicatie of media
• Je neemt initiatief en kan goed plannen en coördineren
• Je bent commercieel ingesteld en je vindt het leuk om teksten te schrijven
• Je beheerst de Nederlandse taal op een keurig niveau
• Je hebt affiniteit met interieur en bent creatief

 

Wat wij bieden
Je komt terecht in een ambitieus team waar de sfeer 
positief en informeel is. Bij ons is er veel ruimte voor eigen 
initiatieven, leerdoelen en ideeën. Omdat wij als bedrijf 
snel groeien zijn er voldoende doorgroeimogelijkheden. 
 
Het kantoor is gemakkelijk te bereiken. Zo stopt er een 
bus voor de deur en is er voldoende (gratis) parkeer-
ruimte. 

•  Een goed salaris dat aansluit bij je ervaring 

•  Afwisselende functie in een proactief team

•  Veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

•  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!


