
Functieomschrijving
Als E-Commerce & Marketing Medewerker bij OSKA heb je een belangrijke 
rol in het optimaal benutten van onze e-commerce activiteiten. Daarbij ben je 
medeverantwoordelijk voor het verhogen van de online omzet. Je bent zeer 
klant- en servicegericht en je kunt klantrelaties opbouwen zowel persoonlijk, 
als via telefoon en email. Samen met je collega’s zal je zorgen voor een 
perfecte service voor de klant. Je bent verantwoordelijk voor de backoffice 
van de OSKA webshop. Sterke telefonische- en computervaardigheden zijn 
hiervoor van belang. Daarnaast ben je medeverantwoordelijk voor het 
schrijven en vertalen van de nieuwsbrieven en de productinformatie van 
de webshop. Je zorgt ervoor dat de merchandising van de webshop en de 
social media kanalen aansluiten op de marketingplanning. In deze functie 
verwachten wij veel daadkracht en innovatie vanuit jouw kant. Het omzetten 
van ideeën naar concrete plannen is hierbij een continu proces.

Jouw profiel:
• Je hebt een warme en spontane persoonlijkheid en een goed gevoel voor     
   mode en mensen.
• Je hebt aantoonbare ervaring in de modebranche en sterke affiniteit met de  
   kleding van OSKA.
• Je bent flexibel, commercieel en klantgericht ingesteld.
• Je neemt initiatief en hebt een proactieve werkhouding.
• Je kan analytisch denken en hebt sterke, aantoonbare computervaardigheden.
• Je hebt ervaring met de backoffice van een webshop.
• Je hebt kennis van de Nederlandse, Duitse Engelse taal en een goed gevoel     
   voor tekst en vertaling.
• Je hebt HBO denkniveau en minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke 
   functie. Verkoopervaring is een pre.

We bieden je een gezellig en professioneel team. Je ontvangt een 
marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

OSKA
Duurzame en natuurlijke materialen, een bijzonder kleurenpalet 
en pure, minimalistische designs tekenen de karakteristieke 
collecties. Een stijl die persoonlijkheid accentueert en zowel 
comfort als subtiele elegantie uitstraalt, dat kenmerkt OSKA.

Kun je je goed vinden in bovenstaande omschrijving? 
Stuur dan je sollicitatie voorzien van motivatie, 
CV en foto naar Katinka Twaalfhoven, 
info@12hovenagenturen.nl

Vacature E-Commerce & 
Marketing Medewerker
Wij zijn per direct op zoek naar een E-Commerce & 
Marketing Medewerker voor onze OSKA shop in 
Maastricht, voor ongeveer 30 uur.

nl.oska.com FASHION FOR INDIVIDUALISTS


