Vacature: Manager Fashion Portals M/V (Amsterdam)
FashCom is eigenaar van een aantal mooie fashion webshops en portals. Onze
focus op service, kwaliteit en plezier heeft ervoor gezorgd dat we afgelopen jaren
hard gegroeid zijn.
Onze ‘fashion portals’ zijn de websites waar we geen eigen voorraad en directe
klanten hebben, maar het aanbod van verschillende webshops bundelen. De
bekendste hiervan is Jurkjes.nl, maar inmiddels zijn we ook actief met jurken
websites in het buitenland en met Schoenen.nl. We werken samen met bekende
webshops als Zalando, Forever21, ASOS en de Bijenkorf.
We zijn per direct op zoek naar een enthousiaste en fulltime (36-40u p/w)
beschikbare:
Manager Fashion Portals (M/V)
Jij wordt (eind)verantwoordelijk voor de verschillende fashion portals. Dit betekent
dat je een klein team aanstuurt, samenwerkt met affiliate netwerken en adverteerders
en de websites naar een volgende niveau brengt.
De belangrijkste werkzaamheden uitgelicht:
- Aansturen Team: Op ons kantoor aan de Herengracht in Amsterdam werkt een
klein team aan onze specialistische fashion websites. Dit team bestaat op dit
moment uit een redacteur, een stagiair en drie internationale parttimers die
respectievelijk werken aan DieKleider.de, MyDress.co.uk en RobeFemme.fr. Binnen
jouw taken speelt het aansturen, enthousiasmeren en verder helpen van deze dames
een grote rol.
- Samenwerking adverteerders: Je werkt nauw samen met affiliate netwerken en
onze partners/adverteerders: fashion webshops. Op continue basis bekijk je hoe je
de samenwerking kunt verbeteren, analyseer je resultaten en onderzoek je nieuwe
kansen.
- De websites: Je bent verantwoordelijk dat alles smooth draait en controleert bijv.
dat het aanbod jurken elke dag goed geupdate wordt en dat beelden en teksten upto-date zijn. Daarnaast ben je ook bezig met ontwikkeling. Het online speelveld
verandert snel en jij zorgt er, samen met je team en onze technische developer, voor
dat we blijven vernieuwen: zowel als het gaat om content als functionaliteiten.
Jouw profiel:
+ HBO/WO werk- en denkniveau
verkregen door werkervaring of opleiding.
+ Minimaal 3 jaar werkervaring, in een online georiënteerde organisatie.
bij voorkeur in de richting marketing en/of content.

+ Je hebt al ervaring met het aansturen van een klein team (minimaal 2
medewerkers).
+ Je bent ondernemend, enthousiast, analytisch, creatief en resultaatgericht.
waarbij resultaat niet alleen omzet is, maar ook blije bezoekers en tevreden partners.
+ Je bent iemand die het beste uit anderen haalt en hier zelf ook plezier uithaalt. Je
hebt mensenkennis en straalt rust uit, wat zorgt voor een natuurlijk overwicht.
+ Je bent een prettige collega die ook veel belang hecht aan een gezellige
werksfeer.
+ Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.
Het is een pré als je ook:
+ Ervaring hebt met affiliate marketing en alles wat daarbij komt kijken zoals de
verschillende affiliate netwerken, commissies, afkeur en productfeeds.
+ Gevoel voor fashion hebt.
er zullen momenten zijn dat je de hele dag jurken op je scherm hebt.
+ Ervaring hebt met SEO en/of SEA.
Wat bieden wij jou?
+ Een uitdagende, verantwoordelijke en afwisselende functie, met ruimte voor eigen
inbreng en ondernemerschap. En dat in snelgroeiend bedrijf dat met een duidelijke
focus bezig is de online fashion markt te veroveren. Wij willen het leukste ecommercebedrijf van Nederland worden met de beste portals en webshops en jij
speelt een sleutelrol als het gaat om de portals. 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 2400
– 2800 euro bruto per maand op basis van 40 uur p/w.
+ Startdatum: in overleg.
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.
- Motivatiebrief: Vertel ons bijvoorbeeld waarom FashCom en deze functie goed bij
jou passen en op welke dingen die jij hiervoor gedaan hebt je het meest trots bent.
- Je CV: Bij deze functie speelt ervaring een behoorlijke rol dus je CV is voor ons
belangrijk. Maar bij gelijkwaardige kandidaten, zal de motivatiebrief de doorslag
geven.
- Antwoord op de vraag: ‘Waar heb je voor het laatst hard om gelachen?’

