
 
Momenteel hebben wij deze vacature; 
Enthousiaste ‘Medewerker E-commerce’ (parttime/fulltime) 
 
In deze functie ben jij verantwoordelijk voor onze content op alle online verkoopkanalen; Naast onze showoffimports.com webshop ga je je bezig-
houden met diverse andere webshops/websites en ga je nieuwe verkoopkanalen inrichten zoals o.a. google shopping en amazon. 
 
Wat verwachten we van je? 
• Content management: Producten, prijslijsten, foto’s, video, updates. Je bent verantwoordelijk voor alles omtrent onze producten en hun 

online positionering hiervan, van A tot Z. Zo werk je excel prijslijsten uit tot bruikbare import files voor ons ERP systeem en de webshops, je 
importeert nieuwe producten, je regelt of maakt foto’s van de producten, je schrijft productteksten, zorgt dat updates worden doorgevoerd, 
zet items in de spotlight, etc. Wil je meedenken over nieuwe merken/producten of over marketing gerelateerde zaken? Dat is alleen maar een 
pluspunt. 

 
• Functionele ontwikkeling. Jij bent in de rol van webshop beheerder de schakel tussen de commerciële organisatie (marketing/inkoop) en de 

(externe) ontwikkelaars van de webshops/platformen. Te denken aan; Website features, A/B testen opvolgen, up-selling, cross-selling, koppe-
lingen platformen. Je draagt bij aan het succesvol maken van alle verkoopkanalen. Je gaat zelf geen ‘php code’ schrijven of graphics ontwer-
pen maar helpt een programmeur of ontwerper wel in de juiste richting zodat de commerciële ideeën van jezelf of je collega’s in werkelijkheid 
gebracht worden onder jouw supervisie. 
 

• Platform beheer: Je houdt je bezig met het opzetten van nieuwe verkoopkanalen; Dat kunnen extra webshops zijn in een bepaalde niche, 
maar ook het opzetten van extra verkoopkanalen via platformen zoals amazon, google, etc. Je bepaalt met collega’s de strategie, welke cate-
gorieën of merken verkocht gaan worden, legt/onderhoudt contact met de platformen, en je richt deze verkoopkanalen in van A tot Z; 
 

Voor deze baan zoeken wij een medewerker met MBO/HBO werk- en denkniveau die ervaring heeft met e-commerce/webshops en/of productbe-
heer. Dit zijn jouw vaardigheden: 
• Ervaring met webshops en e-commerce platformen zoals bijvoorbeeld Magento, Woocommerce en Shopify. Elk platform is weer anders maar 

je dient de basis/processen ervan te begrijpen. 
• Ervaring met Excel en CSV files. Dit ligt aan de basis van producten toevoegen/aanpassen. Je hebt een bovengemiddelde kennis van excel 

nodig. 
• Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels. Je kunt deze talen goed toepassen in zakelijke teksten en gesprekken. 
• Je hebt een commerciële instelling en denkt pro-actief mee. 
• Pre: (Technische) auto- of productkennis is hierbij geen echte noodzaak maar zeker een voordeel.  Je kunt altijd terugvallen op de expertise 

van collega’s, maar je bent natuurlijk leergierig om deze kennis op te doen. 
• Pre: Enige kennis van grafische software zoals Illustrator/Photoshop. Snel een banner maken? Een achtergrond van een foto verwijderen? Kun 

je dit zelf, dan is dat mooi meegenomen! 
 
Werktijden: 
Zowel parttime als fulltime mogelijkheden, in overleg diverse mogelijkheden qua werkuren. 
 
Wat bieden wij? 
Je komt terecht in een gerenommeerd bedrijf zich toelegt op import en export van auto-gerelateerde tuning/styling producten. Je vult ons jonge 
team (4FTE) aan in een informele maar gemotiveerde omgeving waar alles om onze klanten en hun auto’s draait. Wij bieden een jaarcontract met 
een marktconform salaris (zoals bijvoorbeeld te vinden op loonwijzer.nl). Daarnaast krijg je uiteraard vakantiegeld, reiskostenvergoeding, oplei-
dingsmogelijkheden, gezellige collega’s in een leuke werkomgeving. 
 
Doorgroeimogelijkheden: 
Ambitieus? Er zijn diverse opties om in deze baan door te groeien, o.a. aan de kant van sales & marketing. 
 
Bedrijfsprofiel: 
Showoff Imports is reeds 20+ jaar een bekende naam in de tuning/aftermarket branche. Vanuit ons ruime kantoor met showroom en magazijn in 
Dongen verwerken wij bestellingen met auto tuning producten naar klanten over de hele wereld. Momenteel is onze core-business het toeleveren 
van zakelijke klanten zoals tuning specialisten, autoshops en garage’s door heel Europa. Daarnaast bedienen wij nog altijd vele particulieren vanuit 
onze winkel en runnen wij zo’n 15 websites en webshops. Ons kantoor en dus jouw mogelijke nieuwe werkplek is gevestigd in Dongen, Noord-
Brabant. 
 
Interesse? 
Leuk dat je Showoff Imports als je toekomstige werkgever ziet! Stuur ons direct je cv met motivatiebrief per email en dan nemen we zo snel moge-
lijk contact met je op. 
Ook als je eerst nog vragen hebt, kun je contact opnemen met Ronald Gosens, ronald@showoffimports.nl of telefoonnummer 0162386890. 


