White Crow Selection is op zoek naar een eTrade Officer.
Onze klant is een gekende, ambitieuze retailketen in de cosmeticasector. Hun
hoofdkantoren zijn gelegen te regio Brussel.
We zijn op zoek naar een leergierige en enthousiaste eTrade Officer om het marketingteam te versterken.
Als E-trade Officer ben je verantwoordelijk voor het opstellen en opvolgen van het
activatieplan van de website.
Je bent hierbij verantwoordelijk voor:
•

Online plaatsen van het Trade plan (commerciële plan dat werd afgesproken met de
verschillende merken):
je coordineert met interne en externe partijen (merken) en plaatst de gespaste
commerciële acties online.
Je analyseert de resultaten van deze commerciële acties en stuurt bij waar nodig.

•

Dynamiseren van het commercieel e-commerce plan:
je stelt een dynamisch e-commerce activatieplan voor o.b.v. het marketing- en
tradeplan en strategische nieuwigheden.
Je bent daarbij het aanspreekpunt van de verschillende merken en identificeert
mogelijkheden.
Tevens stel je commerciële acties op en onderhandel je deze met de verschillende
merken.
Opvolging van de concurrentie :
je bent op de hoogte van de laatste nieuwigheden en tendensen wat betreft
commerciële en/of marketing activatie.

•

White Crow Selection gaat op zoek naar de volgende witte raaf voor haar klant:
- Bachelor diploma of evenwaardig door je relevante ervaring;
- Een eerste ervaring (stage, eerste job, …) binnen digitale marketing en/of e-commerce;
- Een grote affiniteit met de sector en haar producten!
- Je bent commercieel ingesteld en hebt een makkelijk contact met zowel interne als externe
partijen;
- Je bent Nederlandstalig en beschikt over een goede kennis Frans;

- Je werkt vlot met het MS Office-pakket (Excel!)
- Kennis van Photoshop en basis HTML kennis zijn een grote plus

Onze klant biedt jou:
Je krijgt een voltijds contract (36u/wk) van onbepaalde duur aangeboden.
Je krijgt de kans om Belgisch bedrijf te vervoegen in de luxewereld.
Je krijgt een gevarieerde functie met grote autonomie, aangevuld met een aantrekkelijk
salarispakket!

Interesse? Wens je bijkomende informatie?
Aarzel dan niet om ons je persoonlijke CV te mailen naar info@whitecrowselection.com ,
opdat we je kunnen contacteren voor bijkomende informatie hieromtrent.
Door te solliciteren op deze vacature, erkent u dat u de volgende voorwaarden hebt gelezen
en ook accepteert : http://whitecrowselection.com/LEGAL_Privacyverklaring.pdf

Aarzel niet om onze LINKEDIN en/of FACEBOOK pagina’s te volgen (WHITE CROW
SELECTION) om steeds als eerste op de hoogte te zijn van onze nieuwe vacatures.
Met vriendelijke groeten,
Cordialement,
Yours sincerely,
Miguelle Remes
Business Manager
White Crow Selection Antwerp – Brussels
Mobile: +32 485 0 05 21
www.whitecrowselection.com

