
Vacature
Junior

Conversie 
Manager
(starter)

OMSCHRIJVING

Plein.nl groeit ontzettend hard waardoor we ons team 
gaan versterken. Plein.nl is de grootste online winkel op 
het gebied van verzorgingsproducten voor jezelf, je huis 
en dier. We zijn een sterk groeiend bedrijf, kunnen snel 
schakelen en zien nog heel veel mooie kansen.  
We hebben bij Plein.nl een informele bedrijfscultuur 
met korte lijnen. Als jij kansen ziet, dan stimuleren wij 
jou om die kansen aan te grijpen. Op dit moment zijn 
wij op zoek naar een jr. Conversie Manager. Je bent ver-
antwoordelijk voor de website conversie en het con-
tinue a/b test proces. Je werkt in deze rol nauw samen 
met de online marketeer, product owner en developers.   

Functie

Ben jij 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? Vind je het 
leuk om direct resultaat te zien en met behulp van data 
opzoek te gaan naar groei kansen? Dan ben jij de per-
soon die we zoeken! Als jr. Conversie Manager ben je 
verantwoordelijk voor het conversieoptimalisatieproces. 
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 zit-
ten en begrijpt het belang van een sterk design.
Je maakt deel uit van het marketingteam en rapporteert 
aan de online marketeer. Je wordt ondersteund door de 
Plein product owner die je kan leren om het conversie-
optimalisatie proces toe te passen. Je gaat leren werken 
met verschillende software platformen zoals Datatrics, 
waarmee dynamische en persoonlijke content kan wor-
den aangeboden aan alle bezoekers van Plein. Ook zul je 
gaan werken met Tweakwise, het systeem dat vele fea-
tures bevat die veel impact hebben op de performance 
van de website. Denk hierbij aan de zoekmachine en 
filtering van de website.
 

Wie ben jij? 

    Je hebt HBO/WO werk- en denkniveau en startend 
op de arbeidsmarkt

    Je hebt affiniteit met E-commerce en CRO
     Je bent communicatief sterk, leergierig en een  

teamplayer

    Je kan zelfstandig projecten opzetten en  
bedenken om bedrijfsdoelen te behalen

    Kennis van HTML & CSS en/of JavaScript is een pré
    Kennis van Google Analytics, Tag manager en  

Optimize is een pré
    Kennis van een design tool is een pré 

Je krijgt er ook wat voor terug! 

  Competitief salaris, bijdrage pensioenpremie,  
reiskostenvergoeding

  Alles om te werken: laptop, software, trainingen
  Mooie korting op jouw sportabonnement
  Mogelijkheid tot volgen van relevante opleidingen
  Heel veel ruimte voor creativiteit
  Elke dag een heerlijke verse lunch
  Al onze producten met personeelskorting
  Super fijne en gemotiveerde collega’s.
  Een open kantoorruimte welke zich bevindt in 

Maarssen, naast het NS-station

 
Solliciteren?

Ben jij nieuwsgierig geworden naar ons?  
Dan komen we graag met jou in contact. 
We kijken uit naar je motivatie en CV die je  
mag mailen naar: personeelszaken@plein.nl.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet 
gewenst en daaraan verbonden sollicitaties worden 
niet in behandeling genomen. 
 


