
 

                  

                

Vacature (junior) Online Marketplaces Specialist 

Ben je super leergierig, analytisch ingesteld en houd je van een functie waarin je impact kunt 

maken door onze zichtbaarheid en verkoop binnen online marketplaces te vergroten? Dan zijn 

wij op zoek naar jou! 

 

Functieomschrijving 

Wij zijn op zoek naar een junior Online Marketplaces Specialist (of iemand die hier 

affiniteit mee heeft en hiertoe opgeleid wil worden). Als junior Online Marketplace Specialist 

bij Difrax ben je verantwoordelijk voor de zichtbaarheid en groei op online marketplaces in 

Nederland en Europa, zoals Bol.com, Amazon en Wehkamp. Je leert hoe je succes moet behalen 

op marketplaces en gaat hier mee aan de slag. 

Je bent verantwoordelijk voor het uitbreiden en up-to-date houden van ons online 

productaanbod op deze platformen. Je leert de verkoopkanalen goed te managen en te 

optimaliseren (content/productinformatie aanvullen, logistieke proces verbeteren, contact 

onderhouden met partners, financiën, API koppelingen).   

Daarnaast houd je je ogen open voor verbeteringen en signaleer je nieuwe kansen. Kan het 

product aanbod en de content worden verbeterd? Kunnen we nieuwe online verkoopkanalen 

met potentie aansluiten? Jij pakt het op! Je bent leergierig, analytisch en bent commercieel 

ingesteld. Ook communicatief ben je sterk. Je werkt deels vanuit ons kantoor in Bilthoven en 

deels vanuit huis.  

Herken jij jezelf in het bovenstaande? Dan is dit misschien jouw kans om mee te werken aan het 

internationale succes van Difrax! 

Belangrijkste taken 

• Je bent verantwoordelijk voor het aanbod en de optimalisatie van Difrax producten op 
marketplaces zoals Bol.com, Amazon en Wehkamp. Door het dagelijkse monitoren van de 
websites en verkoopprestaties, verbeteringen aanbrengen en waar nodig problemen 
oplossen. Creatief in het bedenken van acties om de resultaten te verbeteren. 



 

• Je bent verantwoordelijk voor de presentatie en optimalisatie van onze producten op 
externe online verkoopkanalen zoals Kruidvat, Etos en Prénatal .  

• Jij bent het aanspreekpunt voor de externe platformen. 
• Nieuwe artikelen en/of artikelgroepen plaatsen, opvoeren van productfoto’s, 

productinformatie en specificaties zowel op onze eigen sites als bij de externe 
salesplatformen. Communicatie met het e-comm, marketing en design team is hierbij 
essentieel.  

• Logistiek en voorraadbeheer, aansturen magazijn inz. ompakken en opsturen producten. 
• Productteksten herschrijven ten behoeve van SEO optimalisatie op de platformen. 

Jouw profiel 

• Je hebt een grote passie voor E-commerce en Retail 
• Relevante (commerciële) opleiding, zoals bijvoorbeeld Commerciële Economie of 

International Business en/of 0-2 jaar relevante werkervaring.  
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, in woord en geschrift 
• Basiskennis van bol.com en Amazon systeem of bereid om hierin kennis in te vergaren 
• Vereiste competenties: analytisch ingesteld, flexibel en stressbestendig, 

doorzettingsvermogen, samenwerken, resultaatgericht en hands-on 
• Je bent 36 – 40 uur in de week beschikbaar 

 

Wat bieden wij:  

Wil jij samen met ons verder bouwen aan een wereldmerk en wil je werken in een enthousiast, 
gemotiveerd team? Dan bieden wij jou een interessante, veelzijdige functie met volop kansen 
voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling.  
 
Een marktconform salaris (afhankelijk van leeftijd en ervaring) en bijbehorende secundaire 
arbeidsvoorwaarden vinden wij vanzelfsprekend.  

 
Je bent razend enthousiast over deze functie, en nu?  
 

Als jij je in deze functie herkent en de uitdaging aan wilt gaan, dan nodigen wij je graag uit om te 
reageren. Je kunt je motivatie en CV  sturen naar: maryvonne@difrax.com o.v.v. “(junior) Online 
Marketplaces Specialist”. 

 
Difrax 
Difrax is het Nederlandse A-merk in babyproducten en is marktleider in babyflessen en 

fopspenen. Met innovatieve en eigentijdse producten wil Difrax het leven van baby’s, peuters en 

ouders zo gemakkelijk en aangenaam mogelijk maken. Difrax staat voor Care en Happy Growth! 

Difrax heeft de ambitie om haar positie internationaal uit te breiden. Dat doen we met een klein, 

hecht team van ongeveer 25 medewerkers. Onze kernwaarden zijn: Wij zijn persoonlijk en 

hartelijk, we hebben een CAN DO mentaliteit en we hebben een passie om het verschil te maken! 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst. 
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