
Functie & organisatie
Voor Passa Sports zijn wij op zoek naar 
een ambitieuze en gedreven Marketplace 
Business Planner. Als Business Planner Bol.
com ben jij zowel commercieel als strategisch 
eindverantwoordelijk voor al onze activiteiten 
op deze marktplaats. Ben jij onze nieuwe collega 
die impact wil maken door te zorgen voor 
optimale performance van ons assortiment op 
Bol.com? Je bent niet alleen verantwoordelijk 
voor de operationele uitvoering maar ook voor 
het commerciële resultaat (omzet en marge) 
op de marketplace van Bol.com. Tijdens je 
werkzaamheden werk je intensief samen met de 
inkopers van onze verschillende sporten. 

Passa Sports is het overkoepelende bedrijf 
waaronder verschillende labels vallen. Zo zijn 
onder andere RunningDirect, VoetbalDirect, 
TennisDirect en HockeyDirect onderdeel van 
Passa Sports. Deze labels herken je misschien 
wel vanuit hun partnerships met bijvoorbeeld de 
Atletiek Unie, de KNLTB of de KNHB. 

Passa Sports is een van de snelst groeiende 
eCommerce bedrijven in Europa. Dat maakt het 
enorm leuk om voor te werken. Geen dag is 
hetzelfde en iedereen wilt vooruit.

Werkzaamheden
• Je bent operationeel en commercieel 

verantwoordelijk voor de uitvoering en het 
resultaat op Bol.com

• In overleg met de inkopers van onze 
sporten stel je het assortiment op Bol.com 
samen

• Je krijgt als eindverantwoordelijke alle 
ruimte om de strategische richting te 
geven aan wat er nodig is om door te 
groeien naar de top (sport) positie binnen 
Bol.com

• Samenstellen budget, analyseren en 
rapporteren van resultaten (wekelijks & 
maandelijks)

• Verbeteren van de organische 
vindbaarheid van de producten op Bol.com

• Je vertaalt bovenstaande doelen naar 
een concreet actieplan waarin traffic, 
conversie, positionering van het 
assortiment centraal staan;

• Je bouwt en onderhoudt de relaties 
met Bol.com + Passa Sports Category 
Managers/inkopers, klantenservice en 
logistiek om alle factoren goed op elkaar 
aan te laten sluiten.

Profiel
Je bent natuurlijk een liefhebber van sport. Je 
bent daarnaast ambitieus, analytisch, leergierig 
en commercieel maar bovenal ben je een echte 
aanpakker. Je doet je uiterste best om het 
maximale rendement uit ons assortiment te 
halen.  Daarnaast ben je voortdurend op de 
hoogte van de nieuwste trends & ontwikkelingen 
en weet je hier voortdurend op in te spelen. 
Bovenal verwachten we een stortvloed aan drive 
en energie die je om kan zetten in mooie plannen 
om het Bol.com platform een succes te maken.

Daarnaast durf je jouw verantwoordelijkheid te 
nemen in deze rol als Business Planner. Je bent 
immers eindverantwoordelijk voor de resultaten 
van jouw handelingen en zult verantwoording 
afleggen aan de Commercial Director. Je 
legt verantwoordelijkheid af over de omzet, 
marge, commissie en omloopsnelheid van het 
assortiment. . 

We verwachten een zelfstandige werkhouding 
en een proactieve manier van communicatie 
met de Category Managers/Inkopers om samen 
de verkopen te verbeteren en het maximale uit 
het assortiment te halen. Jouw bijdrage lever 
je door elke dag bezig te zijn met de business 

analyses, organische vindbaarheid en verhogen 
van de omzet. Jij zorgt als Business Planner voor 
het juiste product en prijs bij de vraag van de 
consument. 

Functie-eisen
• MBO-4/HBO werk- en denkniveau 
• Kennis van inkoop KPI’s en bijbehorend 

jargon 
• Gevorderde kennis van Microsoft Excel is 

een pré 
• Je bent performance gedreven en weet 

vanuit data de juiste beslissingen maken
• Fulltime beschikbaar 
• Passie voor- en affiniteit met sport

Tot slot zijn de volgende competenties op jouw 
lijf geschreven: 
 
• Gedreven
• Communicatief vaardig
• Analytisch
• Intrinsieke motivatie
• Commercieel
• Teamspeler

Wij bieden jou
• Werkzaamheden met veel ruimte voor 

eigen initiatieven en ideeën
• Leuke collega’s in een bedrijf wat om sport 

draait
• Goed salaris met doorgroeimogelijkheden
• Korting op meer dan 15.000 sportartikelen 

van al onze webshops

Interesse?
Scoor een uitnodiging voor een gesprek door 
je motivatie en cv te sturen naar onze HR-
Manager: 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

vacature

(Junior) Marketplace Business Planner
locatie: Warmond / Waalwijk  |  36 - 40 uur
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