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OMSCHRIJVING

Plein.nl groeit waardoor het huidige team wel wat 
hulp kan gebruiken. Plein.nl is de grootste online 
winkel op het gebied van verzorgingsproducten voor 
jezelf, je gezin, je huisdier en het huishouden. We zijn 
een sterk groeiend en gezond bedrijf. Binnen Plein heb-
ben we een informele bedrijfscultuur met korte lijnen. 
Er heerst een echte ondernemerssfeer, waardoor je 
de mogelijkheid hebt veel dingen uit te proberen en 
eigen te maken. Het kantoor bevindt zich naast het 
treinstation in Maarssen.

FUNCTIE

Jij bent iemand die vanuit de behoefte van de klant 
werkt, beslissingen maakt op basis van data en snel 
wegwijs is in het gebruik van nieuwe tools & software. 
Je bent verantwoordelijk voor het conversieoptima-
lisatieproces. Door middel van gebruikersonderzoek 
leer jij de klanten beter begrijpen, hypothesen testen 
en verbeteringen doorvoeren. 

Jij bent iemand met goede technische skills die  
begrijpt hoe je de gebruiker verbindt met een goed 
werkende webshop. Je snapt hoe systemen in elkaar 
zitten en begrijpt het belang van een sterk design.

Je maakt deel uit van het marketingteam en rappor-
teert aan de marketingmanager. Je hebt een korte 
lijn met development en zal hier nauw mee samen-
werken voor de succesvolle uitvoering van projecten. 
Je wordt ondersteund door de Plein product owner 
die je kan leren om het conversieoptimalisatie proces 
toe te passen. Je gaat leren werken met verschillende 
software platformen zoals Datatrics, waarmee dyna-
mische en persoonlijke content kan worden aange-
boden aan alle bezoekers van Plein. Ook zul je gaan 
werken met Tweakwise, het systeem dat vele features 
bevat die veel impact hebben op de performance van 
de website. Denk hierbij aan de zoekmachine en filte-
ring van de website.

WIE BEN JIJ? 

     Je hebt HBO/WO werk- en denkniveau en startend 
op de arbeidsmarkt
     Je hebt affiniteit met E-commerce
     Je hebt affiniteit met conversieoptimalisatie en  
a/b testen
     Je beheerst de Nederlandse taal goed in woord  
en geschrift
     Je bent communicatief sterk, leergierig en een 
teamplayer
     Je kan zelfstandig projecten opzetten en bedenken 
om bedrijfsdoelen te behalen
     Je beschikt over de basiskennis van HTML & CSS
     Kennis van Google Analytics, Tag manager en  
Optimize is een pré
     Kennis van JavaScript is een pré
     Kennis van een design tool is een pré

 
JE KRIJGT ER OOK WAT VOOR TERUG! 

   Laptop van de zaak
   Marktconform salaris
   Reiskostenvergoeding
   Mogelijkheid tot het volgen van relevante opleidingen
   Elke dag verse lunch van Bianca
   Al onze producten met personeelskorting
   Fijne collega’s en een leuk team waar je veel kan leren

Thuis in
verzorging


