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JUNIOR CONTENT
SHOPMANAGER
RUNNINGDIRECT

36 - 40 UUR | WAALWIJK

Functie

Werkzaamheden

Voor Team Running zijn we op zoek naar een
enthousiaste en leergierige Junior Content
Shopmanager. Ben jij onze nieuwe collega
die gek is van sport (en het liefst running
natuurlijk) en onze shops next level maakt?
Jouw doel is om samen met de collega’s van
team Running een unieke shopping ervaring
neer te zetten en zorg je ervoor dat de shop
ook echt de sport uitstraalt waar deze voor
staat!

•

RunningDirect maakt onderdeel uit van Passa
Sports. De bekendste labels van Passa Sports
zijn TennisDirect, VoetbalDirect, HockeyDirect
& IndoorDirect, die je misschien wel kent van
partnerships met o.a. de KNLTB, Voetbal.nl,
KNKV, 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!
Binnen Passa Sports zal je werken in het
Shopteam van Running. Dit team, werkzaam
in Waalwijk, bestaat naast de Junior Content
Shopmanager uit een Senior Content
Shopmanager, een team van inkopers en
marketeers.

•
•

•
•
•
•

Je zorgt ervoor dat de shops er altijd fris
en netjes uitzien door het aanpassen
van de volgordes van producten,
menu’s, filters, banners, categorieën en
attributen.
Content beheer; het schrijven en
aanpassen van productteksten voor
sportartikelen.
Schrijven, redigeren en verspreiden
van blogs, in samenwerking met onze
merken en buitenlandse vertalers.
Maken van e-mailcampagnes in
Copernica aan de hand van input uit de
marketingkalender
Uitwerken van marketingacties via Social
Media en onze shops (bannering, landing
pagina’s etc.)
Beheer van social media kanalen en je
laat deze groeien door actief aanwezig te
zijn op deze kanalen.
Medeverantwoordelijkheid voor het
beheer van de productafbeeldingen.
Alles wat jij kunt bedenken om de shops
een nog groter succes te maken!

Profiel
Je bent natuurlijk een liefhebber van sport.
Daarnaast ben je leergierig en commercieel
maar bovenal ben je een echte aanpakker die
graag zijn/haar handen uit de mouwen steekt.
Je kunt je goed verplaatsen in onze klanten en
weet dit te vertalen naar onze webshop.
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Gantelstraat 14 5145 PH Waalwijk T 0416 – 652803

We verwachten een zelfstandige werkhouding,
een stortvloed aan ideeën en vooral een stuk
motivatie om de shop elke dag een beetje
beter te maken!
Passie voor Sport! Ben je een hardloopfanaat,
dan is dit natuurlijk een pré!
Ervaring met E-Commerce, Social Media en
E-mailmarketing (Copernica) is een pré
Uitstekende beheersing van de Nederlandse
taal in woord en geschrift
Competenties: Inlevingsvermogen,
Commercieel, Tekstueel sterk, Communicatief
vaardig en je bent een echte aanpakker!

Wij bieden jou
•
•
•
•
•
•

Leuke collega’s in een sportief bedrijf
Een marktconform salaris
Ruime doorgroeimogelijkheden en ruimte
voor persoonlijke ontwikkeling
Veel vrijheid en ruimte voor eigen
initiatieven
Korting op meer dan 50.000
sportartikelen
Teamuitjes en borrels (denk aan gezellig
een potje padel spelen met je collega’s of
een nachtje naar Preston Palace)

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

