
Vacature
Manager E-commerce 

Bakeplus is een vooraanstaand leverancier van een bijzonder groot assortiment 
voor bakkers, banketbakkers, patissiers, ijsbereiders en food bedrijven.

Ben je flexibel
En denk je in mogelijkheden

Krijg jij een warm gevoel van ons bedrijf
En denk jij bij ons wel gebakken te zitten.

Ben jij de missende schakel in ons team?

Locatie - Haaften of Venlo | Contract - fulltime (36 uur) | 

Contact
Stuur je CV en motivatie op naar Hylke van Lent: 
hylke.vanlent@bakeplus.nl

Heb je interesse in deze functie, beschik je over de benodigde competenties dan 
word je uitgenodigd om schriftelijk hierop te reageren. 
Een duidelijke motivatiebrief en een up-to-date CV is een vereiste voor de
sollicitatie

Ben jij onze commerciële
topper?

Taken en verantwoordelijkheden
 - Formuleren van de strategie en doelstellingen voor de B to C propositie 
 - Initiëren en managen van nieuwe concepten en verbeteringen
 - Organiseren en vormgeven van promotionele activiteiten
 - In kaart brengen van klantbehoeftes d.m.v. observaties en onderzoeken
 - Verantwoordelijk voor de samenwerking met UX & creative design, marketing, 

development en sales.
 - Definieer website KPI’s, volg en analyseer deze regelmatig, en werk samen met het 

team om site optimalisaties in de vorm van A/B tests, features of  
functionaliteiten te realiseren.
 - Verantwoordelijk voor content updates en vernieuwingen in de online storefront.
 - Verantwoordelijk voor de product & marketingkalender van E-commerce platform
 - Gebruik SEO-technieken om organisch websiteverkeer te monitoren en genereren

Interesse?

Supply chain partner

Als grossier verzorgen wij de complete supply chain voor onze 
klanten. Dit is buiten het houden van voorraad in onze 
2 magazijnen, het JIT leveren van 1000 adressen per week, ook 
het verzorgen van de inkoop met en voor onze klanten. Dit alles 
met systemen die de voedselveiligheid van alle producten die 
wij leveren waarborgen.

Dan zijn wij op zoek 

naar jou!

Functieomschrijving
De manager E-commerce is verantwoordelijk voor het Business to Consumer 
platform van Bakeplus. Dit betekent in de breedste zin het 
optimaal laten functioneren van de B to C propositie. 

De manager E-commerce, ontwikkelt, implementeert nieuwe 
proposities, stuurt op surfgedrag en onderhoud het platform in nauwe 
samenwerking met de belangrijkste stakeholders, zijnde marketing, verkoop 
en operations. De manager E-commerce legt verantwoording af aan de 
operationeel manager.

Competenties
 HBO of gelijkwaardig denk- en werkniveau
• Communicatief vaardig 
• Minimaal 3 jaar ervaring in B2C E-commerce
• Je hebt bewezen stakeholder management & project 
management vaardigheden
• Goed opgeleid in de wereld van Online Advertising, SEO en SEA 
• Commercieel inzicht


