
Vacature:	  Product	  Content	  Medewerker	  (M/V)	  
Parttime	  (10-‐16u	  p/w),	  locatie	  Nijverdal	  
	  
FashCom	  is	  eigenaar	  van	  vijf	  verschillende	  fashion	  webshops:	  boxers.nl,	  sokken.nl,	  
zwembroeken.nl,	  thebagstore.nl	  en	  checkyourbag.nl.	  	  
	  
Maandelijks	  ontvangen	  duizenden	  mensen	  een	  paar	  mooie	  boxershorts,	  fijne	  sokken,	  
een	  felgekleurde	  zwembroek	  of	  prachtige	  leren	  tas	  die	  ze	  via	  één	  van	  deze	  shops	  hebben	  
aangeschaft.	  De	  producten	  die	  we	  verkopen	  zijn	  kwalitatieve	  items	  van	  gave	  merken	  als	  
Tommy	  Hilfiger,	  Diesel	  en	  Happy	  Socks.	  
	  
De	  hoeveelheid	  bestellingen	  en	  tevreden	  klanten	  groeit	  hard	  en	  dat	  geldt	  ook	  ons	  
productaanbod.	  Om	  deze	  groei	  bij	  te	  houden,	  zijn	  we	  per	  direct	  op	  zoek	  naar	  een:	  
	  
Product	  Content	  Medewerker	  10-‐16	  uur	  (M/V)	  –	  locatie	  Nijverdal	  
	  
Wat	  kun	  je	  zoal	  verwachten?	  
	  
–	  Je	  werkt	  in	  een	  team	  samen	  met	  Caroline	  (Product	  Content	  Manager)	  en	  Laura	  
(verantwoordelijk	  voor	  productfotografie)	  op	  ons	  kantoor/magazijn	  in	  Nijverdal.	  
	  
–	  Wekelijks	  komen	  er	  vele	  nieuwe	  producten	  binnen	  en	  jij	  zorgt	  er	  samen	  met	  het	  team	  
voor	  dat	  deze	  producten	  zo	  snel	  en	  zo	  goed	  mogelijk	  online	  komen	  op	  onze	  webshops.	  
Jouw	  taken	  zullen	  vooral	  het	  invoeren	  van	  producten	  –met	  verschillende	  eigenschappen	  
zoals	  materiaal,	  prijs	  etc.-‐	  en	  het	  schrijven	  van	  korte	  productteksten	  zijn.	  Je	  helpt	  
daarnaast	  mee	  met	  productfotografie	  en	  productbewerking.	  
	  
–	  Het	  gaat	  om	  een	  parttime	  functie,	  waarbij	  de	  uren	  in	  overleg	  worden	  ingezet.	  
	  
Jouw	  profiel:	  
	  
*	  Je	  spreekt	  en	  schrijft	  foutloos	  Nederlands,	  hebt	  gevoel	  voor	  taal	  en	  kan	  hier	  creatief	  
mee	  omgaan	  zodat	  de	  tekstjes	  van	  bijvoorbeeld	  gelijksoortige	  sokken	  niet	  identiek	  zijn.	  
	  
*	  Je	  kan	  snel	  werken,	  maar	  dit	  gaat	  niet	  ten	  koste	  van	  de	  nauwkeurigheid	  en	  netheid.	  Je	  
bent	  in	  staat	  om	  zelfstandig	  te	  werken	  maar	  vindt	  het	  ook	  leuk	  om	  samen	  in	  een	  team	  
iets	  moois	  neer	  te	  zetten.	  
	  
*	  Je	  bent	  enthousiast	  en	  houdt	  van	  aanpakken.	  Op	  drukke	  momenten	  schakel	  je	  een	  
tandje	  bij	  zodat	  onze	  klanten	  de	  nieuwste	  items	  snel	  kunnen	  shoppen.	  Op	  rustigere	  
momenten	  denk	  je	  na	  over	  hoe	  bepaalde	  zaken	  beter,	  sneller	  of	  mooier	  kunnen.	  
	  
*	  Affiniteit	  en	  ervaring	  met	  Photoshop	  en	  fotografie	  is	  een	  pre.	  	  
	  
*	  In	  verband	  met	  de	  drukte	  in	  juli	  en	  augustus	  is	  het	  handig	  als	  je	  in	  deze	  periode	  niet	  
langer	  dan	  twee	  weken	  op	  vakantie	  bent.	  
	  
	  



Wat	  bieden	  wij?	  
	  
*	  Een	  leuke	  functie	  waarbij	  je	  deel	  uitmaakt	  van	  een	  snelgroeiend	  online	  bedrijf,	  waar	  
kwaliteit,	  service	  en	  lol	  centraal	  staan.	  En	  dat	  in	  de	  wereld	  van	  e-‐commerce,	  waar	  
ontwikkelingen	  snel	  gaan	  en	  waar	  we	  elke	  maand	  weer	  nieuwe	  dingen	  leren.	  
	  
*	  Een	  gezellige	  werkomgeving	  in	  een	  informeel	  bedrijf	  met	  leuke	  collega’s,	  in	  Nijverdal	  
op	  het	  bedrijventerrein	  ’t	  Lochter.	  
	  
*	  Een	  contract	  voor	  10-‐16	  uur	  per	  week.	  Door	  de	  snelle	  groei	  van	  FashCom	  is	  het	  
mogelijk	  dat	  deze	  uren	  in	  een	  later	  stadium	  uitgebreid	  kunnen	  worden.	  	  
	  
*	  Hoogte	  van	  uurloon	  is	  afhankelijk	  van	  leeftijd	  en	  ervaring.	  
	  
Meer	  weten?	  
	  
Lees	  meer	  over	  ons	  bedrijf,	  onze	  websites	  en	  je	  toekomstige	  collega’s.	  Nog	  vragen?	  Bel	  
even	  naar	  0548	  612	  357	  en	  vraag	  naar	  Caroline	  of	  	  Jeroen	  of	  mail	  naar	  
caroline@fashcom.nl.	  
	  
Interesse?	  
	  
Leuk!	  Stuur	  je	  sollicitatie,	  voorzien	  van	  je	  CV	  en	  een	  motivatiebrief,	  naar	  Caroline	  
Sterrenberg	  op	  e-‐mailadres	  caroline@fashcom.nl;	  o.v.v.	  “Vacature	  Product	  Content	  
Medewerker’.	  


