Stage/werkstudent internationale uitbreiding M/V (Nederland / Vlaanderen

/Zwitserland)

Beschrijving van het bedrijf:
Vente-unique.com, dochteronderneming van de beursgenoteerde CAFOM groep en
gelanceerd in 2006, is snel gegroeid tot de nummer 1 e-commerce website in meubilair
en decoratie in Europa. Onze positie als toonaangevende speler in een omgeving met
veel concurrentie geeft blijk van zowel onze kennis als ons enorme potentieel.
Vente-Unique streeft een internationale uitbreiding na en is aanwezig in Frankrijk, België,
Spanje, Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg en Zwitserland.
Wil jij werken bij een jong, groeiend bedrijf met een prettige werksfeer en formaat?
Wij zoeken een Assistent projectleider internationale uitbreiding M/V
Verantwoordelijkheden:
In het kader van de Marketing en Communicatie van Vente-unique.com, zul je
meewerken aan het opzetten van Vente-Unique in Nederland en Vlaanderen, waar het
groeipotentieel zeer groot en belangrijk is. Ditzelfde geldt voor Zwitserland.
Je zult voornamelijk ondersteuning bieden bij de volgende doelen en projecten:
1)






Marketing
Implementatie van commerciële acties, plaatsen van aanbiedingen op de sites
Optimaliseren van producten op de site en de ondersteunende communicatie
Monitoren van de opvolging van creatieve instructies door onze grafische studio
Managen van commerciële e-mailings en doelgerichte e-mailings
Vertalingen (Frans naar Nederlands)

2)





Business Development/Logistiek
Identificatie en werving van nieuwe partners voor het opzetten van de business
Management van de klantenservice
Bijhouden, rapporteren en webanalyses
Bijdragen aan acquisitie voor het genereren van verkeer en bezoekers aan de sites

Profiel en opleiding:
 Idealiter Nederlands of Vlaams van oorsprong, met een redelijke tot goede
beheersing van het Frans en een perfecte beheersing van het Nederlands (andere
sollicitaties komen niet in aanmerking).
 Bachelor- of masterstudent aan HBO of universiteit (bij voorkeur een
businessopleiding), idealiter met enige ervaring in webmarketing.
 Beschikt over een uitstekend vermogen om in teams te werken, initiatiefrijkheid en
een probleemoplossend vermogen.
 Houdt van een uitdaging, werkt zelfstandig en is enthousiast en vastberaden.
Voorwaarden:
 Wanneer: Per direct of zo snel mogelijk
 Aangeboden positie: stage of werkstudentschap +/- 6 maanden (24-39 u / week)
 Vergoeding: afhankelijk van het profiel
 Locatie: Frankrijk, Le Pré Saint Gervais (Metrostation Hoche, 1 min van Parijs).
Contact:
Je kunt je sollicitatie (in het Frans of Engels) richten aan athiebaud@vente-unique.com

