
MARKETPLACE SPECIALIST (m/v)
full-time | Sassenheim

Dutch Home Label is een jong en snelgroeiend bedrijf in de 
verlichting en home deco. Voor de komende jaren hebben 
we grote ambities en zoeken we versterking van ons (nu nog 
kleine) team. Help jij ons de wereld te veroveren?
 
Wat ga je doen? 
Jij ademt Ecommerce en hebt de afgelopen jaren, tijdens 
je studie of werk, al de nodige ervaring opgedaan. En nu? 
Nu ga je de aanwezigheid van Dutch Home label versterken 
op marktplaatsen zoals Amazon, Bol.com en fonQ. Dit 
doe jij door de productgegevens te optimaliseren, de juiste 
fotografie te kiezen en je titels zijn natuurlijk SEO proof! 

Om de verkopen net dat extra zetje te geven plan je in 
overleg met de marktplaatsen promoties en maak je mooie 
campagnes in bijvoorbeeld Amazon Ads. Daarnaast richt jij je 
op het uitbreiden van onze aanwezigheid op marktplaatsen 
in andere Europese landen. Spreek je naast Engels nog een 
Europees woordje over de grens dan is dat dus een grote 
pré!

Dutch Home Label trekt steeds verder Europa in en jij gaat daarbij helpen! 

Voor onze snelgroeiende activiteiten op de verschillende marktplaatsen 

zoals Amazon en Bol.com zijn wij op zoek naar versterking. 

Jouw profiel
•  Ervaring met en kennis van recente ontwikkelingen in 

Ecommerce
•  Ervaring met content management en productinformatie 

systemen
•  Ervaring met feed managers als Channable of 

ChannelEngine is een pré
• Ervaring op marktplaatsen zoals Amazon, of Bol.com
• Je bent een teamspeler
•  Je bent analytisch ingesteld en kijkt verder dan =SOM() in 

Excel

Wat we bieden  
We zijn een jong bedrijf, daardoor heb je de mogelijkheid in 
de toekomst de functie zelf meer vorm te geven. We bieden 
je natuurlijk ook een goed salaris, dat past bij je kennis en 
ervaring en daarnaast onder andere een reiskostenvergoeding, 
25 vakantiedagen en een goed pensioen voor als je later oud 
bent. Om te zorgen dat jij altijd weet wat er moet gebeuren, 
krijg je de tijd en mogelijkheden om je kennis te vergroten en te 
verbreden. 
 
Wil jij met Dutch Home Label de wereld veroveren? 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 ideeën!” 


