
E-commerce Coördinator  M/V

Wie zijn wij?

Wij zijn FOUR Amsterdam.

Sinds 2012 is FOUR Amsterdam DE retail bestemming als het gaat om herenkleding met
een unieke combinatie van streetwear, eigentijdse en luxe merken. Met zijn multi-brand
conceptstore en uitstekende één-op-één service ervaart de klant alles wat bij de perfecte
fashion lifestyle hoort.

Voor ons snel groeiende team zijn we momenteel op zoek naar een E-commerce
Coördinator  M/V.

Als E-Commerce Coördinator bij Azzurro Kids/ FOUR Kids ben je super commercieel en
heb je kennis van en affiniteit met de onlinewereld. Jij bent degene die dagelijks de
webshop analyseert, optimaliseert en verbetert waar mogelijk. Je zorgt voor tijdige en
correcte plaatsing van alle content. Je bent data-driven en je hebt het doel de
verkoopresultaten van de webshop te verbeteren. Je voelt je verantwoordelijk voor de
resultaten van de shops en werkt samen met het team voor het beste resultaat. In deze
functie werk je nauw samen met je collega’s van de afdeling Marketing en de
E-commerce Manager.

Verantwoordelijkheden o.a.:

● Webshop strategie bepalen op basis van verkeer, doorverkoop, campagnes;
● Verantwoordelijk voor alle content op de webshops o.a. product verrijking, banners,

landingspagina’s;
● Actief beheren van de online kalender incl. bijbehorende uitwerkingen;
● Het actief beheren van je prioriteiten en doelstellingen en deze duidelijk

afstemmen met de verschillende stakeholders. Je kunt hierbij denken aan nieuwe
functionaliteiten, nieuwe producten,advertentiecampagnes, samenwerkingen,
contentstrategie en andere optimalisaties;

● Het analyseren van de webshop verkopen, incl. de daarbij behorende uitgebreide
rapportages.

Jouw profiel:

● Afgeronde HBO-opleiding;
● 1-3 jaar aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie;
● Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
● Ervaring met Google Analytics, Google Search Console en Google Optimize;
● Ervaring met Microsoft Clarity;
● Commercieel en ondernemend;
● Gestructureerd, ordelijk en nauwkeurig;



● Je bent flexibel en stressbestendig;
● Ambitieus;
● Affiniteit met mode;
● Proactief met een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Wat kunnen we jou bieden:

● Je werkt in en met een dynamisch jong team bij Nederlands meest iconische
multi-brand conceptstore in high-end fashion;

● Je werkt met de mooiste bekende merken uit het luxe- en street-wear segment;
● Deelname aan Pensioenfonds;
● Salaris op basis van kennis en ervaring conform onze cao Retail non food;
● Als lid van onze FOUR family krijg je personeelskorting op je aankopen.

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan een email met CV, motivatiebrief en foto
naar marianne@fouramsterdam.com


