
FashCom is eigenaar van een aantal webshops: boxers.nl, sokken.nl, zwembroeken.nl en 

thebagstore.nl. We leven voor en werken naar onze drie kernwaarden: kwaliteit, service en 

lol. En we zijn per direct op zoek naar een enthousiaste en fulltime (32-36u) beschikbare:  

  

Webshop Marketeer (M/V) 

 

Voor je afhaakt vanwege deze slaapverwekkende functietitel (we konden zelf even niks 

beters verzinnen): marketing is voor ons niet zo hard mogelijk schreeuwen en een marketeer 

is bij ons ook niet iemand die de hele dag met zijn of haar neus in de cijfertjes zit. 

 

Wat voor werkzaamheden kun je wel verwachten? 

 

Een heleboel, zoals bijvoorbeeld: 

 

- Het begint bij de shops zelf. We willen niet alleen de beste, maar ook de leukste webshops 

neerzetten. De opmaak van de homepage, de presentatie van ons productaanbod, leuke 

blogartikelen of grappige easter eggs zijn dingen waar je aan meedenkt en -werkt. Tevreden 

en blije klanten is voor ons de beste marketing. 

 

- FashCom werkt samen met mooie merken zoals Tommy Hilfiger, Björn Borg, Happy Socks, 

Diesel en Cowboysbag. Jij zorgt dat die samenwerking nog meer vorm krijgt door de merken 

actief te betrekken bij onze PR/marketing activiteiten. 

 

- Online zichtbaarheid en vindbaarheid is voor webshops –dus ook die van ons- van 

levensbelang, letterlijk. Want zonder bezoekers geen klanten en zonder klanten geen 

webshop. Jij helpt deze zichtbaarheid en vindbaarheid te vergroten, onder andere door 

samen te werken met bloggers, affiliates en websites als Beslist.nl. 

 

- Je zoekt zelf naar nieuwe samenwerkingen die passen bij ons en onze webshops. Een 

samenwerking met Durex voor onze webshop Boxers.nl? Of misschien juist het sponsoren 

van het NK schaatsen door Zwembroeken.nl? Je krijgt hierin veel vrijheid om je eigen ideeën 

vorm te geven en te realiseren. 

 

- PR activiteiten zoals het organiseren van een gaaf event of het opstellen van persberichten, 

bijvoorbeeld als we iets leuks te melden hebben of met de media willen delen waar we trots 

op zijn als bedrijf. 

 

Jouw profiel: 

* HBO/WO werk- en denkniveau verkregen door werkervaring of opleiding, bij voorkeur in 

de richting van marketing & communicatie. 



* Je bent enthousiast, creatief en resultaatgericht. Waarbij resultaat bij ons een harde lach, 

tevreden klanten of het halen van omzettargets kan zijn. 

* Je hebt interesse voor en feeling met online. Je oren beginnen niet direct te klapperen als 

we het hebben over Vine, Uber, Google Analytics of @JOR_ID. Maar je hoeft ook niet bang 

te zijn dat je wekelijks je bullshitbingokaarten mee hoeft te nemen naar een meeting. 

* Je bent iemand die goed zelfstandig kan werken, maar ook in een team kan schitteren en 

het beste uit anderen haalt. 

* Je bent een prettige collega die veel belang hecht aan een gezellige werksfeer. 

* Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal. 

* Ervaring in (online) media of retail is een pré. 

Wat bieden wij? 

* Een uitdagende en afwisselende functie, met veel ruimte voor creativiteit en eigen 

inbreng. En dat in snelgroeiend bedrijf dat met een duidelijke focus bezig is de online fashion 

markt te veroveren. Groeien wij, dan groei jij. 

* Een inspirerende omgeving in een informeel bedrijf met gezellige collega’s, op de 

Herengracht in Amsterdam. Letterlijk op steenworp afstand van de 9 straatjes (oké, eerlijk is 

eerlijk: je moet wel een beetje kunnen gooien). 

* Salaris is afhankelijk van o.a. opleiding en ervaring en ligt tussen de 1800 – 2100 euro bruto 

per maand op basis van 36 uur. 

* Startdatum: in overleg, uiterlijk 1 augustus 2014 (liever eerder). 

 

Meer weten? 

Lees meer over ons bedrijf, onze websites en je toekomstige collega’s. Nog meer vragen? Bel 

even naar 0204864733 en vraag naar Stijn of mail hem op stijn@fashcom.nl. 

Interesse? 

Solliciteren kan t/m 11 juni 2014. 

Stuur onderstaande dingen per e-mail naar stijn@fashcom.nl 

 

- Motivatiebrief 
Waarom zou je bij ons willen werken en waarom is deze functie jou op het lijf geschreven? 

 

- Antwoord op de vraag ‘waar heb je voor het laatst hard om gelachen?’ 
Hadden we al verteld dat lol (zowel met als zonder hoofdletters) één van onze kernwaarden is?  

 

http://www.fashcom.nl/over-fashcom/
http://www.fashcom.nl/websites/
http://www.fashcom.nl/mensen/


- Last (and least): je CV 

Minder belangrijk, maar je hebt hem waarschijnlijk toch klaarliggen en zo hebben we meteen al je gegevens. 

 

Voor alle recruiters en recruitmentbureaus: Acquisitie naar aanleiding van deze vacature 

verdwijnt ongelezen in de prullenbak en kost je karmapunten. 

 


