Webshop Coördinator M/V (28 uur)
Met een museum, theater en een door Piet Oudolf ontworpen beeldentuin, is Singer Laren
dé plek voor mensen die houden van kunst, theater en natuur.
In het museum zijn wisselende tentoonstellingen te zien. De Singercollectie omvat werken uit
de periode 1880-1950 van kunstenaars als Anton Mauve, Jan Sluijters, Kees van Dongen,
Leo Gestel en Bart van der Leck. In 2018 ontving Singer Laren een omvangrijke schenking
van Els Blokker-Verwer: de Collectie Nardinc en de nog te bouwen ‘Nardincvleugel’. Deze
nieuwe vleugel opent zijn deuren voor het publiek in het voorjaar van 2022. En bij zo’n mooi
museum hoort natuurlijk een museumwinkel!
De Singer Shop heeft bijzondere cadeaus. Het grote assortiment is verrassend
en onalledaags. De smaakvol ingerichte winkel is de plek voor mooie en originele cadeaus.
Van notitieblokjes met Wilde Zwanen tot een in brons gegoten Denker van Rodin, van
tentoonstellingsaffiches tot Art Deco sieraden of een Tiffany lamp: de keuze is enorm. Bij
iedere nieuwe tentoonstelling wordt de collectie aangepast met relevante boeken en andere
producten die in het thema van de expositie passen. De Singer Shop verkoopt ook een
indrukwekkende collectie kunstboeken en ansichtkaarten. Daarnaast heeft de shop zijn
eigen webshop, deze is dit jaar geheel vernieuwd. Voor de Singer Webshop zijn wij op zoek
naar een webshop coördinator.
De functie
Als Webshop Coördinator ga je in ons team aan de slag om het online assortiment van de
webshop te verbeteren. Je zet nieuwe producten online. Je houdt de webshop up-to-date en
vult aan met goeie foto’s.
Hiervoor heb je kennis nodig van voorraadsystemen, Woocommerce en Mailchimp.
Elke week verstuur je een nieuwsbrief met pakkende actuele items en schrijf je leuke
teksten.
Samen met het webshopteam zorg jij dat de bezoeker moeiteloos zijn weg vindt naar de
juiste artikelen. Je beheert de webshop en denkt mee in het verder ontwikkelen van de
webshop. Tevens ben jij de spin in het web van externe systemen. Je hebt contact met onze
ICT-leveranciers.
Incidenteel spring jij bij om collega’s te helpen om klanten te woord te staan of pakketjes
verzendklaar te maken.

Wat vragen wij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van een afgeronde MBO+/HBO- opleiding met een sterk IT
component;
Je hebt 2 jaar ervaring in een vergelijkbare rol, of je kunt ons overtuigen waarom dat
niet nodig is;
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
Je hebt kennis van Woocommerce, Mailchimp en voorraadsystemen;
Je stelt makkelijk een nieuwsbrief op om de artikelen van de webshop te promoten;
Je werkt gestructureerd en hebt oog voor detail;
Je bent verantwoordelijk voor het juist prijzen van de artikelen in de webshop;
Ervaring met voorraadbeheer is een pré;

Je bent 28 uur gedurende 4 dagen beschikbaar ook in de weekenden;
Je bent proactief en kunt zelfstandig werken.

Wat bieden wij:
•
•
•
•
•
•

Je komt te werken in een team van enthousiaste collega’s. In een culturele en
veelzijdige werkomgeving, waar jouw talent gewaardeerd wordt;
Je werkt met de Manager Shop Webshop en 35 vrijwilligers samen;
Marktconform salaris afhankelijk van je ervaring en vaardigheden;
Een tijdelijk contract van 7 maanden, bij goed functioneren mogelijkheid tot
verlenging;
28 vakantiedagen op basis van een 40-urig contract;
Pensioenregeling.

Reactie
Heb je interesse en voldoe je aan alle functie-eisen? Stuur dan jouw CV voorzien van foto en
een motivatie voor 30 november 2020 per e-mail aan: vacature@singerlaren.nl
Wij nodigen je uit om deze vacature te delen met jouw netwerk, echter acquisitie naar
aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

