
CREATIEVE ONLINE MARKETEER/
E-COMMERCE MERCHANDISER (m/v)

full-time | Sassenheim

Dutch Home Label is een hippe en dynamische online winkel 
met een passie op het gebied van verlichting en interieur. 
We werken met enthousiaste mensen die graag hun visie op 
dit gebied met je delen. Een bedrijf waar we openstaan voor 
initiatief en nieuwe ideeën en waar vooral geen dag hetzelfde 
is. Met een ruim aanbod in verlichting, meubels en accessoires 
in verschillende stijlen bieden we de consument alles voor een 
eigentijds interieur. Om dat ook in de toekomst te waarborgen, 
zijn wij op zoek naar versterking van ons team. 
 
Functieomschrijving 
• Je bent creatief bezig met content en verspreid dit via alle 
(social media) kanalen.  Ook bouw je aan een netwerk van 
influencers en werk je aan de naamsbekendheid van DHL.
• Je bent verantwoordelijk de actie/content kalender en zorgt 
er onder andere voor dat nieuwsbrieven en actiepagina’s op de 
website goed ingericht zijn en op tijd live gaan.
• Je bent verantwoordelijk voor de look and feel op de website 
en zorgt er voor dat de klanten zich echt thuis voelen als ze bij 
ons shoppen. Dit doe je voornamelijk door sfeer- en stijlpagina’s 
in te richten, productpagina’s optimaal te voorzien van mooie 
content en continu de klant opnieuw te inspireren.
• Je wordt verantwoordelijk voor onze aanwezigheid op diverse 
marktplaatsen in heel Europa zoals BOL.com & Amazon. Je 
zorgt er voor dat onze accounts optimaal zijn ingericht en spot 
nieuwe kansen in de markt. 

Zie jij het als een uitdaging om Dutch Home Label verder op de kaart te 

zetten en loop jij warm voor Online marketing? Dan hebben wij de ideale 

baan voor jou!

Jouw profiel
• HBO werk- en denkniveau
•  Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met online marketing 
• Kunt overweg met programma’s als Photoshop en/of Illustrator. 
• Ervaring met of kennis van E-commerce software zoals 
Woocommerce en Magento is een pré 
• Kennis van of ervaring met Google Analytics, Google Tag 
Manager, Google Ads etc is een pré
• Hands on mentaliteit
• Leergierig en ambitieus

Wat we bieden 
Werkplek in een klein en enthousiast team. Daardoor heb je de 
mogelijkheid in de toekomst de functie zelf meer vorm te geven. 
We bieden je een passend salaris, een goede pensioenregeling 
en 25 vrije dagen per jaar. Het betreft een tijdelijk dienstverband, 
maar met uitzicht op een vaste baan. Wil jij deel uitmaken van 
het team van Dutch Home Label? Stuur dan je CV en motivatie 
naar marnix@dutchsteel.nl. Wie weet drinken we binnenkort een kop 
koffie!
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“Wij bieden je een inspirerende 
werkplek met ruimte voor 
initiatief en bruisende ideëen!” 


