
Vacature:	  Webshop	  Manager	  Tassen	  M/V	  (Amsterdam)	  
	  
FashCom	  is	  eigenaar	  van	  een	  aantal	  mooie	  fashion	  webshops	  en	  portals.	  Onze	  focus	  op	  
service,	  kwaliteit	  en	  lol	  heeft	  ervoor	  gezorgd	  dat	  we	  afgelopen	  jaren	  hard	  gegroeid	  zijn.	  	  
	  
Sinds	  begin	  2014	  zijn	  we	  eigenaar	  van	  TheBagstore.nl	  en	  daar	  zijn	  half	  december	  door	  
een	  overname	  Checkyourbag.nl	  en	  Tassenoutlet.com	  bij	  gekomen.	  Met	  oog	  op	  verdere	  
groei	  zijn	  we	  nu	  voor	  deze	  tassenwebshops	  per	  direct	  op	  zoek	  naar	  een	  enthousiaste	  en	  
fulltime	  (36-‐40u	  p/w)	  beschikbare:	  
	  
Webshop	  Manager	  Tassen	  (M/V)	  
	  
Jij	  wordt	  verantwoordelijk	  voor	  onze	  tassenwebshops,	  in	  de	  breedste	  zin	  van	  het	  woord.	  
Samenstelling	  van	  het	  assortiment,	  inkoop	  van	  de	  tassencollecties,	  samenwerkingen	  met	  
merken/leveranciers	  en	  het	  beheren	  van	  de	  webshop	  zelf.	  	  Natuurlijk	  krijg	  je	  hierbij	  
ondersteuning	  van	  verschillende	  collega’s.	  
	  
De	  belangrijkste	  werkzaamheden	  uitgelicht:	  
	  
-‐	  Inkoop:	  Het	  assortiment	  is	  de	  basis	  van	  de	  webshop,	  want	  zonder	  inkoop	  natuurlijk	  
geen	  verkoop.	  Op	  basis	  van	  je	  gevoel	  voor	  mode	  en	  (verkoop)data,	  	  bepaal	  jij	  welke	  
merken	  en	  producten	  we	  het	  volgende	  seizoen	  weer	  in	  onze	  webshop	  hebben.	  Je	  hebt	  
elk	  seizoen	  inkoopafspraken,	  benadert	  nieuwe	  merken	  en	  ook	  zorg	  je	  dat	  de	  voorraad	  
van	  basisartikelen	  altijd	  perfect	  in	  orde	  is,	  zodat	  we	  klanten	  niet	  teleurstellen.	  
	  
-‐	  De	  shop:	  Je	  bent	  eindverantwoordelijk	  voor	  de	  webshops,	  alle	  producten	  die	  erop	  
staan	  en	  de	  overige	  content	  zoals	  foto’s,	  blogs	  en	  banners.	  Je	  zorgt	  –samen	  met	  collega’s-‐	  
dat	  alles	  er	  perfect	  op	  staat,	  gebruikt	  data	  uit	  Google	  Analytics	  om	  de	  shops	  te	  
verbeteren	  en	  werkt	  aan	  een	  content	  marketing	  strategie,	  om	  nog	  meer	  lol	  en	  waarde	  
toe	  te	  voegen	  aan	  de	  shops.	  
	  
-‐	  Marketing:	  Samen	  met	  onze	  brand	  marketeer	  Myrthe	  bekijk	  je	  hoe	  we	  ervoor	  kunnen	  
zorgen	  dat	  meer	  mensen	  in	  aanraking	  komen	  met	  The	  Bag	  Store	  en	  hoe	  de	  beleving	  nog	  
sterker	  kan.	  Denk	  hierbij	  bijvoorbeeld	  aan	  fotoshoots,	  een	  brainstorm	  over	  de	  
verpakking	  die	  we	  gebruiken,	  samenwerkingen	  met	  media,	  bloggers	  en	  andere	  websites.	  
Marketing	  bij	  ons	  is	  niet	  ‘zo	  hard	  mogelijk	  schreeuwen’	  maar	  wel	  continu	  nadenken	  over	  
wat	  er	  beter	  en	  wat	  er	  leuker	  kan.	  
	  
De	  klantenservice,	  logistiek	  en	  productfotografie	  van	  de	  shop	  worden	  verzorgd	  door	  je	  
collega’s	  in	  ons	  magazijn	  in	  Nijverdal.	  Uiteraard	  houd	  je	  nauw	  contact	  met	  hen,	  zodat	  je	  
weet	  hoe	  de	  stand	  van	  zaken	  is	  en	  welke	  processen	  verbeterd	  kunnen	  worden.	  
	  
Jouw	  profiel:	  
	  
+	  HBO/WO	  werk-‐	  en	  denkniveau	  	  
verkregen	  door	  werkervaring	  of	  opleiding.	  
	  
+	  Minimaal	  2	  jaar	  werkervaring	  in	  retail/wholesale	  
bij	  voorkeur	  online	  en/of	  fashion	  gerelateerd.	  



	  
+	  Je	  bent	  ondernemend,	  enthousiast,	  analytisch,	  creatief	  en	  resultaatgericht.	  
waarbij	  resultaat	  niet	  alleen	  omzet	  is,	  maar	  ook	  blije	  klanten	  en	  een	  fijne	  webshop.	  
	  
+	  Je	  bent	  iemand	  die	  goed	  zelfstandig	  kan	  werken	  en	  zich	  ergens	  in	  vast	  kan	  bijten,	  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.	  
maar	  mocht	  je	  niet	  weten	  hoe	  je	  consciëntieus	  spelt,	  dan	  helpt	  (eind)redacteur	  Britte	  je	  uit	  
de	  brand.	  
	  
Wat	  bieden	  wij	  jou?	  
	  
+	  Een	  uitdagende	  en	  afwisselende	  functie,	  met	  ruimte	  voor	  een	  eigen	  inbreng	  en	  
ondernemerschap.	  En	  dat	  in	  een	  snelgroeiend	  bedrijf	  dat	  met	  een	  duidelijke	  focus	  bezig	  
is	  de	  online	  fashion	  markt	  te	  veroveren.	  We	  willen	  niet	  alleen	  het	  leukste	  maar	  ook	  het	  
beste	  e-‐commercebedrijf	  van	  Nederland	  worden.	  En	  daar	  ga	  jij	  aan	  bijdragen.	  Op	  alle	  
vlakken	  geldt	  daarbij:	  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	  onder	  andere	  opleiding	  en	  ervaring	  en	  ligt	  tussen	  de	  1800	  –	  
2200	  euro	  bruto	  per	  maand	  op	  basis	  van	  40	  uur	  p/w.	  
	  
+	  Startdatum:	  in	  overleg,	  liefst	  z.s.m.	  
	  
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?	  
	  
Leuk!	  Stuur	  onderstaande	  dingen	  per	  e-‐mail	  naar	  stijn@fashcom.nl.	  
Let	  op:	  solliciteren	  kan	  t/m	  11	  januari	  2015.	  
	  
-‐	  Motivatiebrief	  
Vertel	  ons	  vooral	  waarom	  deze	  functie	  en	  ons	  bedrijf	  zo	  goed	  bij	  jou	  passen.	  
	  
-‐	  Antwoord	  op	  de	  vraag:	  ‘Waar	  heb	  je	  voor	  het	  laatst	  hard	  om	  gelachen?’	  
Hadden	  we	  al	  verteld	  dat	  lol	  één	  van	  onze	  kernwaarden	  is?	  
	  
-‐	  Last	  (and	  least):	  je	  CV	  
Bij	  deze	  functie	  kijken	  we	  zeker	  naar	  opleiding	  en	  ervaring,	  maar	  je	  motivatiebrief	  zal	  
uiteindelijk	  de	  doorslag	  geven	  bij	  onze	  keuze	  om	  mensen	  al	  dan	  niet	  uit	  te	  nodigen.	  


