VACATURE
CATEGORY MANAGER

Pip Studio is een Nederlands designlabel dat in 2007 is opgericht door
creatief directeur Anke van der Endt. Het merk heeft haar studio in Amsterdam,
waar de collecties worden ontworpen en voor productie worden uitgewerkt en begeleid.
Alle producten van Pip Studio voldoen aan het motto ‘Happy products voor happy people’; kortom
producten die gemaakt zijn om het leven te vieren met de mensen waarvan je houdt. Inmiddels zijn er
meer dan 10 productgroepen waaronder servies, behang, bed- en bad textiel, home- en beachwear,
home accessoires, tegels en papierwaren. De producten worden in meer dan 40 landen verkocht.
Vanuit Pip Studio wordt de webshop beheerd en worden de marketingactiviteiten aangestuurd. Wij zijn
op zoek naar een enthousiaste medewerker die onze e-commerce manager kan ondersteunen.
Voor deze functie zijn we op zoek naar iemand die:
•

Affiniteit heeft met het Pip Studio merk en de producten

•

Het leuk vindt zich bezig te houden met alle operationele aspecten die komen kijken bij het
runnen van een webshop; alle product informatie verzamelen en het live zetten van nieuwe
producten, tot het verwerken van deze informatie in het CMS, het inrichten van salesacties en
promoties. Het opvolgen van eventuele issues, tot het ondersteunen van de klantenservice bij
buitengewone vragen

•

Gedreven is in het analyseren van de verkoopresultaten van de webshop en op basis hiervan
gedegen advies kan geven.
Zich verantwoordelijk voelt voor het voorraadbeheer en hier wekelijks induikt
Die klantbehoeftes in kaart brengt door middel van observaties en onderzoeken
Energie krijgt van het aansturen van -en afstemmen met- onze externe partners die betrokken
zijn bij de webshop. (copywriter, vertaalbureau, grafisch designer)

•
•
•

Functie-eisen:
•
•
•

Afgeronde HBO-opleiding
Goede beheersing van de Engelse taal
2 jaar werkervaring in vergelijkbare functie

•
Kennis van CMS en e-commerce systemen (bij voorkeur Magento 2.0)
•
Beschikt over een commerciële drive en gevoel voor inkoop & voorraadbeheer
•
Stressbestendig, gestructureerd en zelfstandig kunnen werken in een klein team.
•
Wonen in en om Amsterdam (reistijd niet langer dan 45 minuten naar Amsterdam IJburg)
•
Fulltime beschikbaar (Freelancers die niet in een vast dienstverband willen werken gaarne niet
reageren).

Wij bieden een uitdagende fulltime baan in een dynamische werkomgeving aan. Wil jij met onze et
commerce
afdeling meegroeien en spreekt deze functie je aan? Stuur dan je Curriculum Vitae met
motivatie uiterlijk 21 juni naar pip@pipstudio.com t.a.v. Lie Hwa Tan.

