
E - C O M M E RC E  &  M A RT K E T P L AC E  M A N AG E R  ( 4 0  U U R ) 

Als onze nieuwe E-Commerce & Marketplace Manager ben je verantwoordelijk voor het (door)ontwikkelen van onze online sales 

strategie voor de komende jaren waarbij internationale expansie via onze eigen webshops en marketplaces de hoogste prioriteit 

heeft. 

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de verschillende online verkoopkanalen. Hierbij heb je niet alleeen een gezonde 

resultaatgerichtheid (conversie gefocust), maar erken je ook het belang van een inspirerende storefront die past bij een digitale 

brandstore (look & feel). 

WAT  G A  J E   D O E N ?

Je bent verantwoordelijk voor het (door)ontwikkelen en het uitrollen van de online sales strategie voor de komende jaren en 

weet deze strategie ook om te zetten in tactische plannen en KPI’s. Je vervult hierbij een vitale rol in de organisatie aangezien het 

verder uitbouwen van de direct-to-consumer activiteiten een zeer hoge prioriteit heeft. 

Naast de strategische/tactische werkzaamheden ben je verantwoordelijk voor alle drie de SUITSUIT webshops (NL/DE/

EN) en zorg je ervoor (ondersteund door je directe collega’s) dat deze altijd up-to-date zijn. Aangezien je over een gezonde 

dosis resultaatgerichtheid beschikt, ga je pro-actief aan de gang met de verdere optimalisatie van de verschillende digitale 

verkoopkanalen waaronder de gebruikerservaringen m.b.t. betaalmethodes, customer service, conversieoptimalisatie en SEO. 

Naast een gezonde omzetgroei in onze huidige markten, ligt er een speciale focus op verdere expansie naar Duitsland. Kennis van 

de Duitse taal is geen must, maar zeker een pre. 

Naast de verantwoordelijkheid voor de drie eigen shops ben je ook verantwoordelijk voor het verder uitrollen van een nieuwe 

marketplace strategie en het verder uitbouwen van de huidige accounts waaronder Bol.com, Amazon en Zalando.

Om bovenstaande te bewerkstelligen, werk je nauw samen met je creatieve (online) marketing collega’s (intern) alsmede met een 

(internationaal) vooraanstaand online perfromance marketingbureau.

Je rapporteert direct aan de commercieel directeur. 

H E T  I D E A L E  P L A ATJ E 

Je bent een ondernemende E-Commerce specialist met minimaal HBO denk- en werkniveau en hebt minimaal 3 jaar ervaring in 

een E-Commerce/Marketplace of breder online-maketing team. Je hebt een gezonde drang naar resultaat, maar ook oog voor de 

lange termijn wat essentieel is bij het bouwen van een sterk merk als SUITSUIT. 

Je bent continu op zoek naar nieuwe kansen en mogelijkheden om jouw doelstellingen en KPI’s te behalen. Ondanks dat je geen 

specialist bent op de deelgebieden van SEA, SEO, Paid Social en E-mail marketing, kan je hier wel een zinnige discussie over (mee)

voeren en ben je een goede sparringpartner voor de commercieel directeur, alle betrokken collega’s en strategische partners.

Kennis van Shopify, Klaviyo, Channel Engine, Katana PIM en kennis van de Engelse en Duitse taal zijn pre’s, maar anders ook goed 

te leren “on the job”. 



WAT  B I E D E N  W I J ?

Een uitdagende functie bij een snelgroeiend consumentenmerk waar een ambitieuze maar no-nonsens ‘vibe’ hangt. Waar vrijheid 

en verantwoordelijkheid hand in hand gaan en waar je direct kunt bijdragen aan de verdere groei van een door vrouwen zeer 

gewaardeerd merk. Hier krijgt je creativiteit, ambitie en ondernemerschap alle ruimte en ben je direct verantwoordelijk voor 

je eigen succes. In normale omstandigheden lunch je (dagelijks) gezellig samen met je collega’s. Nu ontvang je alle vrijheid om 

(gedeeltelijk) thuis te werken. 

Uiteraard bieden we je een marktconfrom salaris en een premievrij pensioen. Bij SUITSUIT wachten ruim 20 aanstaande collega’s 

op je. Inmiddels wordt SUITSUIT al in meer dan 10 landen succesvol verkocht en naast het hoofdkantoor in Soest hebben we een 

eigen inkoopkantoor in Hangzhou, China.

D O O RG RO E I M O G E L I J K H E D E N

De laatste jaren zijn we elk jaar met minimaal 30% per jaar gegroeid. Na een uitdagend Corona-jaar staan alle seinen nu weer op 

groen om door te groeien. 

In Nederland wordt SUITSUIT via bijna alle relevante verkoopkanalen, zowel online als offline, verkocht. De komende jaren ligt 

de focus dan ook op het uitbreiden van de productportfolio alsmede het (door)ontwikkelen van een schaalbaar, internationaal 

E-commerce netwerk waarbij eigen webshop(s) en marketplaces een zeer prominente rol spelen. Welke kansen zich hierin voor 

gaan doen en welke rol jij hierin gaat spelen, bepaal je voor het grootste deel zelf. Dat jij straks aan het hoofd staat van een veel 

groter en zelf te bouwen E-commerce team behoort zeker tot de mogelijkheden. Wat dat betreft is the sky the limit!

S O L L I C I T E R E N

Spreekt deze baan je aan? Dan zien we je CV en motivatie met veel belangstelling tegemoet. Je kunt deze per e-mail versturen 

aan janwillem@suitsuit.nl. Wil je aanvullende informatie over deze vacature, neem dan telefonisch contact op met Jan-Willem de 

Muinck Keizer op telefoonnummer 035-5429125.


