Online marketeer
32-40 uur

Coldec beweegt zich in de wereld van decoratie.
Producten van Coldec vinden hun weg in een veelvoud
van toepassingen, van grondstof tot eindproduct, van
kleurvlokken tot verf. Innovatie, betrouwbaarheid en
kwaliteit zijn uitgangspunten voor haar succes. Coldec
is internationaal georiënteerd.
Binnen de Coldec group is RBMP in Apeldoorn
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van
www.decoverf.nl. Op zeer korte termijn wordt een
tweede shop toegevoegd. RBMP is verantwoordelijk
voor het rendement van de shop en de logistieke
afhandelingen van verkopen.
De functie online marketeer
Coldec heeft een afdeling waar alle commerciële
activiteiten zijn ondergebracht. Je bent onderdeel van
dit team. Binnen het team heeft iedere medewerker
zijn of haar eigen specialiteit.
In deze functie ben je met een aantal collega’s
verantwoordelijk voor het beheer van de webshops.
Je draagt bij aan de invulling en opvolging van promo
campagnes en het SEO beleid. Je onderhoudt contact
met de afnemers, draagt zorg voor onze aftersales
service en stemt leveringen met onze fabriek of
andere leveranciers af.
Werkzaamheden (o.a.)
 Onderdeel zijn van campagne team online
shops;
 Uitvoeren van beheer van webshops:
 Opvolgen van verkoop via de shop;
 Up-to-date houden van informatie en
producten in shop;
 Opvolgen van promo en SEO acties.
 Onderhouden van contacten met
productmanagers, productie en marketing;
 Meewerken aan nieuwe campagnes t.b.v.
online, offline of export acties.

Gewenste vaardigheden
 Aantoonbaar werk- en denkniveau op
minimaal Hbo-niveau;
 Een afgeronde relevante studie (commercieel,
communicatie);
 Beheersing van Nederlands en Engels in
woord en geschrift, kennis van Duits is een
pre;
 Analytisch vermogen en accuraatheid;
 Bij voorkeur 1 á 2 jaar werkervaring.
Wij bieden
 Uiteraard uitstekende primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden;
 Uitdaging en mogelijkheid tot ontwikkeling;
 Een hardwerkende maar prettige
werkomgeving.
Denk jij de juiste kandidaat te zijn?
Wij ontvangen graag jouw CV. Je ontvangt dan van ons
een uitgebreide functiebeschrijving. De functie is per
direct beschikbaar.
Stuur je CV naar sollicitatie@coldec.nl onder
vermelding sollicitatie Online marketeer.

