
Wij zijn Tunturi, een wereldwijde, toonaangevende partij in de markt voor fitness-apparatuur, fitness 
accessoires en krachtstations. We staan het meest bekend om onze producten voor thuisgebruik, maar je 
komt ons ook tegen in bijvoorbeeld fysiotherapiepraktijken, hotels en sportscholen. 

Onze organisatie groeit en we zijn hard op weg om wereldwijd een toonaangevend fitnessmerk te worden. 
Om die reden zijn we op zoek naar een online sales specialist die ons online team gaat ondersteunen.

ONLINE SALES SPECIALIST
VACATURE



OVER DE FUNCTIE
Samen met het online team ben jij hét online visitekaartje voor alle consumentenverkopen. Op dit moment verkopen 
wij onze fitnessproducten op verschillende marketplaces in meerdere landen en dat gaan we de komende tijd verder 
uitbreiden. Als online sales specialist trek je potentiële klanten aan door product- en servicevragen te beantwoorden, 
informatie over andere producten en diensten voor te stellen, bestellingen te verwerken, correspondentie voor te 
bereiden en te voldoen aan de behoeften van onze (potentiële) klanten. Kortom: alles wat je doet draagt bij aan een zo 
hoog mogelijke klanttevredenheid. 

Je gaat ook aan de slag met het optimaliseren van de productpagina’s op vindbaarheid en conversie. Daarnaast zorg 
je er voor dat er voldoende voorraad van de producten aanwezig is. Uiteraard ben en blijf je op de hoogte van alle 
ontwikkelingen binnen de marketplaces.

Ons ultieme doel is om uiteindelijk een nog grotere speler te worden bij de online kanalen en daar ga jij ons bij helpen. 

WIJ VRAGEN
• Je beschikt over mbo-4 of hbo werk- en denkniveau.
• Je hebt affiniteit met fitness of sport.
• Je bent ‘digital minded’.
• Je weet hoe je ideeën omzet in concrete acties.
• Je bent gedreven, assertief en communicatief vaardig.
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, Duits is een pre.
• Je bent fulltime beschikbaar.

WIJ BIEDEN
• Een marktconform salaris.
• Contract voor een jaar, met de intentie deze te verlengen met een vast dienstverband.
• 28 vakantiedagen per jaar (op basis van 40 uur per week).
• Laptop en mobiele telefoon.
• Een prettige werkplek bij een informele, snelgroeiende organisatie.
• Volop ruimte voor initiatief en kansen om te groeien binnen de organisatie.

OVER ONS
Wij zijn Tunturi, pioniers in de fitnesswereld. We zijn opgericht in 1922 en zorgden voor een revolutie in de fitnesswereld 
in 1969. In dat jaar introduceerden we de eerste ergometer hometrainer ter wereld voor thuisgebruik. Vandaag de dag 
bestaat ons assortiment uit een breed scala aan accessoires en apparaten voor cardio- en krachtraining.  
Lees hier ons verhaal.

Ons team bestaat uit 40 collega’s. Vanuit ons hoofdkantoor in Almere verzorgen we de inkoop, verkoop, marketing, 
aftersales, productontwikkeling en distributie van al onze producten. We zijn actief in meer dan 50 landen en jaarlijks 
voegen we landen aan dit lijstje toe. 

SOLLICITEREN
Herken je je in bovenstaande uitdaging? Dan kijken we er naar uit om kennis met je te maken. Stuur je cv en motivatiebrief 
naar sales.online@tunturi.com, ter attentie van Johan Uittenboogaard. Vragen kun je stellen via de e-mail, maar bellen of 
appen kan ook: 06-41857827. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

https://www.tunturi.com/nl/ons-verhaal/
mailto:sales.online%40tunturi.com?subject=

