
Vacature Banden XL 

“Commerciele ICT’er”  

 

Wat zijn de werkzaamheden die van je verwacht worden: 

- Beheren van webshop / kassasysteem, eventuele storingen en fouten vertalen naar de 

support van Qweon om dit zo snel mogelijk op te lossen 

- Het ontwikkelen van onze webshop, goede toevoegingen bedenken en uitwerken.  

- Het begeleiden van Qweon wanneer deze met updates of nieuwe toevoegingen komen om 

dit op een goede manier te implementeren;  

- Het begeleiden en beheer van Google ADS, optimalisaties en rapportages volgen; 

- Beheren van computers, bijvoorbeeld updates en virusscan en eventuele storingen oplossen. 

- Beheren van printers, telefonie en internet; 

- Pricing op website marktconform bijhouden van zowel banden en velgen en het zoveel 

mogelijk automatiseren hiervan; 

- B2b platform (login) in orde maken. De basis staat, pricing en afwerking moeten nog.  

- Begeleiden van het koppelen van onze webshop met andere platforms; 

- Maandelijks rapporteren van ontwikkelingen, lopende zaken en nieuwe ideeën. Zo houden 

we de lijntjes kort en kunnen we snel schakelen en door ontwikkelen; 

- Optioneel: Het bijhouden van onze Social Media kanalen. 

 

Wat vragen wij voor deze functie 

- Je hebt ervaring met online werkprogramma’s; 

- Je bent ondernemend van aard, zelfstandig en neemt zelf de verantwoordelijkheid; 

- Je hebt een commerciële denkwijze; 

- Je bent 40 uur per week beschikbaar; 

- Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 

- Je hebt een klant- en resultaatgerichte instelling met scherp analytische inzichten. 

 

Wij bieden 

- Een uitdagende en afwisselende voltijdbaan van 40 uur per week.  

- Een marktconform salaris;  

- Een vast dienstverband; 

- Veel mogelijkheden om jezelf te ontplooien; 

- Pensioenregeling; 

- Opleidingen waar noodzakelijk; 

- Reiskostenvergoeding valt binnen de arbeidsvoorwaarden. 

 

Je komt te werken in een bedrijf met een gevestigde naam en uitstekende reputatie.  

We zijn een jong en dynamisch team in een hard groeiende organisatie.  


