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Stage E-commerce
Wil jij ervaring opdoen tijdens een stage waar je alle facetten van E-commerce
ontdekt bij een groot internationaal bedrijf? Dan zijn wij misschien wel een goede
match! De Smartwares Group heeft een uitgebreid portfolio van 1500 producten
op het gebied van verlichting & veiligheid en consumenten elektronica die we
aanbieden bij zowel retailers als e-tailers in binnen- en buitenland. Onze Ecommerce afdeling bestaat, naast de E-commerce Director, uit een toegewijd
team dat zich dagelijks bezighoudt met online sales in de Benelux, Duitsland,
Frankrijk, Spanje, Italië en de UK op kanalen zoals Bol.com en Amazon.
Wat ga je doen?
Het aanmaken van nieuwe producten op de verschillende Amazon websites
in Europa;
Het verwerken van de retouren die zo snel mogelijk weer op voorraad
gelegd moeten worden;
Het monitoren van onze logistieke performance en analyseren van
eventuele boetes;
Het in kaart brengen en analyseren van prijsontwikkelingen en operationele
KPI’s;
Het verzamelen van markt- en onderzoeksgegevens omtrent onze
producten;
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Beginning of employment
31 augustus

Industry
FMCG

Job Location
Jules Verneweg 87, 5015 BH,
Tilburg

Date posted
mei 18, 2020

Valid through
31.07.2020

Wie ben jij?
Je bent bezig met een HBO of WO- opleiding in de richting van
commerciële of bedrijfs- economie;
Je kan 70% meewerken en 30% aan je onderzoek besteden;
Je bent leergierig, innovatief en commercieel ingesteld;
Je kan zowel individueel als in teamverband werken;
Je hebt affiniteit met de dynamische online wereld waarin rekening
gehouden moet worden met zowel de klant als de consument;
Je werkt graag in een internationaal team;
Wat hebben we te bieden?
Een uitdagende stage waarbij je als volwaardig medewerker van de afdeling
zal worden gezien. Voldoende verantwoordelijkheid, goede begeleiding, en
een marktconforme vergoeding van €300 euro per maand (o.b.v. 40 uur per
week).
Een warm welkom door ruim 230 enthousiaste collega’s op ons
hoofdkantoor in Tilburg;
Een ontspannen & informele werksfeer;
Personeelskorting op onze producten. Pas op! Je hele huis staat straks vol
met onze merken!
Jouw dag start flexibel; je krijgt de vrijheid om te starten tussen 07.30 &
09.00 uur;
Ruimte voor groei op het gebied van inhoud en verantwoordelijkheid;
Legendarische feestjes, borrels én maandelijkse uitjes;
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