PERFORMANCE
BY PASSION
Wij zijn Passa Sports!
De onbetwiste specialist in jouw sport. Passa Sports is de organisatie achter o.a. de sport specialistische webshops TennisDirect,
VoetbalDirect, RunningDirect en sportshop.com. Gespecialiseerd in voetbal, hockey, hardlopen en indoorsporten zoals handbal, volleybal en
korfbal. Binnen de sportbranche is Passa Sports uitgegroeid tot een toonaangevende speler binnen de Benelux met ook Europese ambities.
Inmiddels werken er ruim 175 medewerkers op de vestigingen in Waalwijk en Warmond. Tevens zijn er verkoopkantoren in Keulen en een in
Göteborg, waar er respectievelijk 4 Duitse en 3 Zweedse collega’s werkzaam zijn.

vacature

Shopmanager TennisDirect Zweden
locatie: Warmond | 32-40 uur

Functie

Werkzaamheden

Voor de toekomstige Zweedse variant
van TennisDirect zijn we op zoek naar een
enthousiaste en leergierige shopmanager. Ben
jij onze nieuwe collega die gek is van Tennis/
Sport en van onze Zweedse tennisshop een
groot succes maakt?

•

Jouw doel? Samen met jouw collega’s van team
tennis zet je een unieke shopping ervaring neer
voor Zweedse klanten van TennisDirect en
zorg je daarnaast voor nieuwe bezoekers op
TennisDirect.com. Je bent medeverantwoordelijk
voor de omzet die gegenereerd wordt op
TennisDirect.com.

•

TennisDirect maakt onderdeel uit van Passa
Sports. De bekendste labels van Passa Sports
zijn TennisDirect, VoetbalDirect, HockeyDirect,
Hardloopshop en Handbalshop , die je
misschien wel kent van partnerships met o.a.
de KNLTB, Voetbal.nl, NHV en de KNHB. Passa
Sports is een jong en energiek bedrijf met een
hands-on mentaliteit. Iedereen binnen Passa
Sports heeft een grote passie voor sport, en
wat is er dan ook mooier dan werken voor het
grootste online sportbedrijf van Nederland en in
de toekomst misschien ook wel de grootste van
Duitsland!

•

Binnen Passa Sports zal je werken in het
Shopteam van TennisDirect. Dit team,
werkzaam op ons hoofdkantoor in Warmond,
bestaat uit collega’s van verschillende
afdelingen die samen werken aan de webshops
van TennisDirect.

•

•
•
•

Onderhoud van onze Zweedse websites
en de bijbehorende presentatie van het
assortiment
Inrichting beschikbare communicatiemiddelen op TennisDirect.com (Homepagina, adviespagina’s en andere
commerciële content)
Uitvoeren van een, met het
team opgestelde, marketing- en
communicatiestrategie
SEO, SEA en E-mail marketing
Activatie van TennisDirect.com via
Social Media
Analyse van campagnes en onze
website met gebruik van Analytics
Alles wat jij kunt bedenken om
TennisDirect.com een nog groter
succes te maken!

Profiel

•

•
•
•
•

Wij bieden jou
•
•
•
•
•

Je spreekt en schrijft Zweeds en je bent
natuurlijk een liefhebber van sport, bij voorkeur
ook van Tennis. Je bent daarnaast leergierig,
commercieel en analytisch maar bovenal ben
je een echte aanpakker die graag zijn/haar
handen uit de mouwen steekt. Je kunt je goed
verplaatsen in onze Zweedse klanten en weet
dit te vertalen naar onze prachtige website. We
verwachten een zelfstandige werkhouding, een
stortvloed aan ideeën en vooral de motivatie
om TennisDirect.com elke dag een beetje beter
te maken!

Je spreekt en schrijft vloeiend Zweeds
(Native Zweeds is een pré) en je hebt
goede beheersing van de Nederlandse taal
in woord en geschrift
Passie voor Tennis/Sport!
Minimaal MBO4 werk- en denkniveau
Ervaring met E-Commerce is een pré
Competenties: Analytisch,
Inlevingsvermogen, Commercieel,
Communicatief vaardig en je bent een
echte aanpakker!

Leuke collega’s in een sportief bedrijf
Een goed salaris
Ruime doorgroeimogelijkheden en ruimte
voor persoonlijke ontwikkeling
Veel vrijheid en ruimte voor eigen
initiatieven
Korting op meer dan 10.000 sportartikelen

Interesse?
Scoor een uitnodiging voor een gesprek door je
motivatie en cv te sturen naar:
info@passasports.com

Passa Sports B.V. Veerpolder 32 2361 KW Warmond T 0252-200014
Passa Sports Europe B.V. Tielenstraat 13 5145 RC Waalwijk T 0416 – 652803

