De Vos Verf in Tuk voorziet iedere dag weer klanten van producten, kennis en advies.
Dit doen we voor zowel de professional als de doe-het-zelver op het gebied van verf,
behang, glasvlies, auto- en industrielakken, bootlakken en kunstschildermaterialen.
De Vos Verf valt onder de Olijslager Groep. Hier leveren 175 gemotiveerde collega’s
advies en producten aan (zakelijke) klanten voor het verfraaien en beschermen van
vastgoed. Dat doen we vanuit 5 bedrijven die nauw met elkaar samenwerken. Met 3
centrale magazijnen en 24 verkooplocaties in Noord-Oost Nederland zijn we altijd
Gewoon Dichtbij.
De Olijslager Groep kenmerkt zich door een open cultuur waarin feedback geven en
ontvangen, eerlijkheid, wederzijds respect, streven naar plezier in het werk, ruimte
voor persoonlijke ontwikkeling en balans tussen werk en privé belangrijke elementen
zijn.

Medewerker (Online) Marketing,
Communicatie en E-commerce (M/V)

Voor de Olijslager Groep / de Vos Verf zijn wij op zoek naar een Medewerker (Online) Marketing, Communicatie en E-commerce (+/- 24 uur per week)
Wat ga je doen?











Het online promoten van de fysieke winkel (Facebook Marketing en Google
Ads Shopping Campagnes).
Het versterken van de regiofunctie / regio targeting (Google Ads Search Campagnes).
Het verhogen van de online verkopen.
Het optimaliseren en onderhouden van productdata en prijswijzigingen.
Het maken van productfoto’s.
Het verder opzetten van het e-mailmarketingbeleid.
Het onderhouden en uitbreiden van de Social Media kanalen.
Je bent de drijvende kracht voor de implementatie van de nieuwe webshop.
Je neemt het team mee in de ontwikkelingen op het gebied van E-commerce.
Wanneer bovenstaande voor de Vos Verf op orde is, kunnen deze werkzaamheden ook voor
Olijslager breed gedaan worden.

de Vos verf

Wat verwachten wij van je?
Kennis omtrent (online) marketing is een pré, maar de motivatie om kennis op te doen is een
vereiste.
 Je bent iemand die gemakkelijk schakelt en proactief meedenkt in nieuwe situaties.
 Je beschikt over een ‘vlotte pen’, met andere woorden je bent goed in het schrijven van een
pakkende tekst.
 Het hebben van verf-technische kennis is een pré.


Wat kun je van ons verwachten?
Ruimte voor een goede balans tussen werk en privé.
Een veelzijdige baan bij een ﬁnancieel gezond bedrijf.
Wij zien graag dat alle collega’s zich ontwikkelen en bieden daarom ruime mogelijkheden tot het volgen van
opleidingen of cursussen.
 Flexibele werktijden en de mogelijkheid om thuis te werken.




Ben je enthousiast geworden? Solliciteer dan gauw en stuur je motivatie en CV naar hr@olijslager.nl. Heb je vragen
naar aanleiding van de vacature? Neem dan contact op met Myrthe Sportel (HR), 06 153 187 11.

Procedure:
De sollicitatieprocedure bestaat uit een tweetal gesprekken waar een kort schrijfassessment onderdeel van uitmaakt. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

