
 
 
 
 

Gezocht: Medewerker e-commerce  
(standplaats Enschede, voor 28 tot 32 uur per week) 

 
Heb jij een brede ervaring in de e-commerce en zet je je graag in voor de zorg? Vind je het leuk om 
een webshop in al zijn facetten te beheren? 

 

Dan zoeken wij jou! 
 

Jij bent van grote waarde voor onze klanten die onze hulpmiddelen nodig hebben. Je zorgt ervoor dat 
de webshops in orde zijn en dat onze klanten ons weten te vinden. Als medewerker e-commerce 
bestaan je werkzaamheden uit de volgende taken: 

• Technisch beheer van de webshops; 

• Assortimentsbeheer; 

• Online Marketing; 

• Divers contact met zowel particuliere als zakelijke klanten zoals zorg- en 
onderwijsinstellingen, met leveranciers, externe programmeurs en online marketeers. 

 
Wie zijn wij? 

 

rdgKompagne helpt mensen met een handicap aan de beste technologische hulpmiddelen voor 
communicatie en deelname aan de maatschappij. Via onze adviseurs leveren wij high-end 
hulpmiddelen die in aanmerking komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar. Onze meer 
eenvoudige en non-tech hulpmiddelen bieden we aan via onze webshops, hier ga jij je dus mee bezig 
houden. 
 

Wat hebben wij jou te bieden? 
 

Je wordt ingeschaald in schaal 45 van de CAO Ziekenhuizen, met een fulltime salaris van maximaal 
3500 euro, afhankelijk van je ervaring. Naast het bedrag wat op je bankrekening verschijnt, bieden 
we je nog meer: Je kan rekenen op een zelfstandige, flexibele en veelzijdige functie. In een informele 
werksfeer kan je ondersteuning verwachten van je collega’s van logistiek, advies, marketing en de 
financiële administratie. Je functie is ook uitstekend deels vanuit huis uit te voeren. Daarvoor krijg je 
een laptop en telefoon tot je beschikking, wel zo handig! 

 
Wie ben jij? 

 

In deze functie is het belangrijk dat je zelfstandig, ondernemend en vernieuwingsgericht bent en je 
dat je een goed organiserend vermogen hebt. Daarnaast zijn de volgende punten belangrijk: 

• Je hebt minimaal een MBO werk- en denkniveau in een commerciële richting en ervaring met 
e-commerce; 

• Ervaring met het bouwen en/of beheren van een webshop in Magento of WooCommerce is 
belangrijk voor ons; 

• Je beschikt over een gedegen kennis van Google Analytics en het inzetten van SEA, online 
betaalplatformen en sociale media. 

• Indien je bekend bent of ervaring hebt met logistieke processen, inkoop en administratieve 
software dan is dat een pre; 

• Je hebt sterke communicatieve en commerciële vaardigheden en kunt je zowel mondeling als 

schriftelijk goed uitdrukken in het Nederlands, Engels en Duits. 

 

Wij zijn benieuwd naar jou! 
 

En, ben je al enthousiast? Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet! Dat kan door je cv te mailen 
naar manager Bas Oude Groen (b.oudegroen@rdgkompagne.nl). Heb je een vraag of wil je graag 
meer weten over deze functie? Dan kan je Bas bellen op 06-12410484. 


