
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, basketball, 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.

Functie
Ben jij die leergierige, commerciële, hard-
werkende en enthousiaste collega met een 
passie voor tennis? Heb je affiniteit met
internet en webshops? En misschien wel het 
meest belangrijke van alles, pas jij in ons jonge, 
vrolijke, maar vooral hardwerkende team?
Dan zijn we op zoek naar jou!

Passa Sports, bekend van o.a. TennisDirect, 
VoetbalDirect, HockeyDirect en RunningDirect 
zoekt een E-Commerce medewerker die 
helemaal gek is van tennis!

Als Medewerker Shopbeheer & E-com 
bij TennisDirect ben je voornamelijk bezig 
met het onderhoud van de websites van 
TennisDirect. Je zorgt ervoor dat de website 
er in tekst en beeld perfect verzorgd bij staat 
en ondersteunt bij verschillende (online) 
marketing werkzaamheden voor onze 
Nederlandse en Belgische, maar ook onze 
Duitse en Zweedse (online in 2022) website. 
Denk hierbij aan zoekmachineoptimalisatie 
(SEO), Social Media en het uitrollen van onze 
marketingcampagnes op de websites van 
TennisDirect. 

Kortom, jij bent de hele dag bezig om de 
website de uitstraling te geven die 
TennisDirect verdient.

Werkzaamheden
• Zorgen dat de voorradige artikelen altijd 

online beschikbaar zijn

• Verzamelen en bewerken van productfoto’s 
in Photoshop (Geen Photoshop ervaring? 
We leren het je!)

• Verrijken van producten in de vorm van 
productomschrijvingen, specificaties, 
maattabellen en extra beeldmateriaal

• Onderhoud categorieën (productvolgordes, 
productfilters en overige elementen)

• Beheer van cross sells, kassakoopjes en 
gerelateerde producten

• Onderhoud en toevoegen van 
informatiepagina’s met specialistische 
content

• Presentatie marketingcampagnes op de 
websites

• Uitvoering van ondersteunende 
werkzaamheden voor de (online) marketeer

• Pro-actief meedenken hoe we de websites 
van TennisDirect nog beter kunnen maken!

Profiel
Je bent, net als de rest van het team, een 
liefhebber van de leukste sport van de wereld. 
Je bent daarnaast leergierig, hardwerkend en 
commercieel.  We verwachten dat je eigen 
initiatief durft te nemen, daar krijg je ook de 
vrijheid voor, en zelfstandig kan werken. 

• Minimaal MBO werk- en denkniveau
• Goede beheersing van de Nederlandse & 

Engelse taal
• Je bent handig met een PC
• Passie voor Tennis!

Wij bieden jou
• 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: 
Tessa.vanhelvert@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

PERFORMANCE 
BY PASSION

vacature

Medewerker shopbeheer &
E-commerce TennisDirect
locatie: Warmond | 32 - 40 uur


