
E-commerce Webshop Specialist
  

Volero is één van de snelst groeiende webshops van Nederland!  Ter versterking van het e-commerce team zijn wij op 
zoek naar een e-commerce specialist met een technische ambitie.

Nadenken over technische keuzes, zoals de menustructuur, de implementatie van tools en de optimalisatie van de 
website, zijn onderwerpen die je aanspreken. Uitgedacht en geanalyseerd? Mooi! Nu kan je starten met het 
verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van onze webshop. Zorg er samen met het marketing team voor dat de 
klantreis van onze klanten nog leuker, beter én sneller wordt. 

Dus vind je het leuk te werken aan verschillende projecten en omschrijft jouw omgeving je als iemand die graag de 
handen uit de mouwen steekt? Als E-commerce specialist bij Volero ben je in staat om zelfstandig verschillende pro-
jecten op te zetten en vervolgens uit te voeren en te optimaliseren. Denk hierbij aan het opzetten van een retourportal, 
het opzetten van een FAQ sectie op de website, het verbeteren van de webshop prestaties of het implementeren van 
tools op onze website.

Ben je communicatief sterk, heb je kennis van HTML en kan je goed zelfstandig werken? Dan zijn we op zoek naar 
jou!

Werkzaamheden
• Het beheren en optimaliseren van de webshop
• Het implementeren van externe tools
• Het oplossen van technische problemen
• Het schakelen met partners en marketplaces

Wat wij vragen
• Ervaring met het beheer of ontwikkeling van webshops / CMS-systemen
• Je bent in bezit van een relevante HBO diploma (media design, digitale marketing)
• Kennis van HTML / CSS
• In staat zelfstandig verschillende projecten op te zetten

 

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) 
parkeerruimte. 

•  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!


