Werken in een hecht en gedreven team?
Solliciteer!
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
hebben 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 bevind zich in
de omgeving van Utrecht. Je komt te werken op de
salesafdeling in Maarssen.

Functie

Vacature
Product
Manager
(Starter)

Je bent een enthousiaste product manager die op
zoek is naar een kans om zich verder te ontwikkelen.
Jij weet ieder product op zijn best te presenteren en
zo iedere klant blij te maken op onze site. Je bent op
de hoogte van de laatste trends, zet campagnepagina’s op, weet alles over banners en cross-sell en upsell zijn voor jouw geen onbekende termen.
Ook weet je precies hoe je productscores verbetert,
content kunt optimaliseren en weet hoe je filtering
en zoekwoordanalyses kunt gebruiken om de producten nog beter vindbaar te maken op de site. In
deze rol werk je nauw en projectmatig samen met
het team van Category Management en Marketing.

Wie ben jij?
 hebt HBO / WO werk- en denkniveau
Je
Je bent een starter
Je kan zelfstandig werken
Je hebt Interesse in E-commerce
Je bent taalkundig sterk en goed in schrijven
Je wil graag werken in een jonge en sterk
	
groeiende onderneming

Je krijgt er ook wat voor terug!
	
Competitief salaris, bijdrage pensioenpremie,

reiskostenvergoeding
	
Alles om te werken: laptop, software, trainingen
	
Mogelijkheid tot het volgen van relevante opleidingen
	
Heel veel ruimte voor creativiteit
	
Thuiswerk mogelijkheid
	
Bijdrage aan jouw sportschoolabonnement
	
Al onze producten met personeelskorting
	
Fijne en gemotiveerde collega’s
	
Een open bedrijfscultuur met gezellige borrels
	
Elke dag een heerlijke verse lunch van Bianca

Solliciteren?
We kijken uit naar je motivatie en CV per email:
personeelszaken@plein.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet
gewenst en daaraan verbonden sollicitaties worden
niet in behandeling genomen.

