
VACATURE | SENIOR E-COMMERCE MANAGER 
 

Verantwoordelijk voor het behalen van maandelijkse / jaarlijkse verkoopdoelen,
gebaseerd op de verkoop- en prestatiedoelen.
Houdt toezicht op planning, onsite optimalisatie, contentontwikkeling,
warehousing en webanalyse.
Beheer het bureau voor e-commerce en prestatiemarketing dat de dagelijkse
activiteiten op de site, CRM en prestatiemarketing afhandelt.
Beheer de eCommerce-kalender en budgetten.
Verantwoordelijk voor de algehele site, klantervaring, groei en KPI-prestaties in
samenwerking met het e-commercebureau.
Beheren en optimaliseren van performance van bestaande e-commerceplatforms.
Advies geven aan interne teams over product, mix, aanbiedingen en kwaliteit op
basis van jouw data.
Je neemt beslissingen op basis van data en bent in staat om relevante
datagedreven inzichten te leveren aan de rest van het bedrijf: Productie, Design,
Art Direction, Marketing, Inkoop
Je houdt toezicht op alle E-commerce Operations en houdt de operaties van onze
magazijn- en logistieke partners nauwlettend in de gaten door nauw samen te
werken met onze Logistics Manager.
Rapporteert aan de CEO van de onderneming.

Impact maken met een high-end fashion label. Je bent ondernemend, analytisch en
data gedreven maar bezit de ervaring dit te combineren met het gevoel voor mode.
Ieder artikel dat we online verkopen maakt het verschil in Nepal.

Over So Good To Wear
So Good To Wear is hét fairtrade, duurzame en diervriendelijk geprocueerde
cashmere label. Wij willen de cashmere industrie veranderen. Met de duurzame
productieketen en het fokken van ons eigen cashmeregeiten ras voorkomen we
dierenleed, geven we garantie op eerlijke lonen, delen we kennis én staat ons
modemerk ook nog eens op de catwalk in onder andere Parijs en Tokyo. Dát is So
Good To Wear. Niks wolligs, maar lekker concreet!

De rol
We zijn op zoek naar een ondernemende E-Commerce Manager die als meewerkend
voorman de groei en uitbreiding van onze online verkoop zal leiden. Je geeft leiding
aan een klein intern team en een netwerk van bureaus om onze KPI’s, met betrekking
tot de online sales, te overtreffen. Daarnaast rapporteer je belangrijke e-commerce-
statistieken, groei en uitbreidings mogelijkheden in belangrijke online markten.
Hierbij ligt de focus op conversie en op het verrassen van bezoekers met innovatieve
en originele weboplossingen. Je realiseert dit door de inzet van content, webanalyse, .
como ptimalisatie en - testen en de SEO-toepassingen. 

Verantwoordelijkheden



HBO/WO werk- en denkniveau, minimaal 4 jaar relevante werkervaring
Inzicht/ervaring in e-commerce processen, platformen, technische
(achtergrond)kennis o.a. Woo-commerce en Exact Online 
Online marketeer met sterk commercieel gevoel voor mode
Ervaring met ontwikkelen van online marketingcampagnes
Ervaring met online marketingtools als Google Analytics;
Kennis van SEO, SEA, affiliate, e-mailmarketing en social media
Ondernemend, resultaatgericht, gedreven, analytisch sterk, stressbestendig
Kennis van ERP & CRM systemen

Een uitdagende functie in een social enterprise in een cruciale scale-up fase
Eindverantwoordelijke rol voor een van onze belangrijkste verkoopkanalen
Een zelfstandige functie waar jij vormgeeft aan onze e-commerce afdeling en
activiteiten
De mogelijkheid om een aantal dagen vanuit thuisbasis te werken
Salaris/fee in overleg, afhankelijk van ervaring
Flexibele werktijden (vanuit huis en kantoor)
Een fijne en open en informele werksfeer
Last but not least, met jouw aandeel in So Good To Wear maak je werkelijk impact
aan de andere kant van de wereld

Rapportage
Verantwoordelijk voor het rapporteren van alle bedrijfsrapporten van belangrijke
bedrijfsstatistieken naar C-niveau, inclusief siteprestaties, conversiepercentages,
verkoop per product en alle digitale kanalen.

Wie we zoeken

Wat hebben wij te bieden

Hebben we je interesse gewekt? 
Reageer dan door je motivatie en cv (of eventuele vragen) te mailen naar:
eric@sogoodtowear.com

We horen graag van je.

mailto:eric@sogoodtowear.com

