
 

 

Vacature content marketingmedewerker (40 uur) 
Weet jij door een heldere, pakkende productomschrijving en sublieme productfoto’s onze klanten 

enthousiast te maken over onze producten? Heb jij affiniteit met producten in de vrijetijdssector en wil 

jij ervoor zorgen dat het aanbod op onze webshops er piekfijn uitziet? Dan zoeken we jou! 
Wat ga je doen  

Als content marketingmedewerker geef je alle nieuwe producten een plek op onze online winkelvloer. 

Een goede productpresentatie is extra belangrijk, want onze klanten kopen vanaf een scherm. Je zoekt 

alle relevante informatie en productspecificaties op en verdiept je in de producten die wij aanbieden. 

Om de klant een goed beeld van het product te geven voeg je gedetailleerde productfoto’s toe. Al deze 

informatie vertaal je naar een heldere productomschrijving in begrijpelijke taal waar de klant echt wat 

aan heeft bij de aankoop.  

 

Daarnaast optimaliseer je het bestaande assortiment. Je verbetert deze producten naar aanleiding van 

klantvragen of nieuwe informatie vanuit de leverancier. Ook verbeter je de gebruiksvriendelijkheid van 

de website door bijvoorbeeld filterfuncties aan te passen of toe te voegen.  

 

In deze zelfstandige functie krijg je de mogelijkheid om je in het vak en als persoon te ontwikkelen. Je 

wordt onze content marketingmedewerker op het gebied van fietsen, speelgoed, sportartikelen, 

casual kleding, automotive en brilmode. Ervaring is geen vereiste, enthousiasme en ambitie wel.  

 

Waar kom je te werken 

Tom Omnichannel Management bv is een snel groeiend, ambitieus en ondernemend familiebedrijf. 

Dertien jaar geleden begonnen we met een kleine fietsenwinkel in Tilburg. Inmiddels zijn we 

uitgegroeid tot een internationaal e-commercebedrijf met acht webshops, meer dan 150 gezellige 

collega’s, een assortiment van ruim 100.000 producten en nog steeds die ene fietsenwinkel waar het 

allemaal mee begon. We zijn een no-nonsens familiebedrijf waar iedereen meetelt, er ruimte is om je 

persoonlijk te ontwikkelen en waar een goede werksfeer belangrijk is. We zijn open naar elkaar en 

werken hard, maar ontspannen ook door regelmatig een toffe activiteit te organiseren. 

 

Wat moet je kunnen 

 Je hebt mbo werk- en denkniveau. 

 Je schrijft moeiteloos wervelende teksten. 

 Je beheerst de Nederlandse taal tot in de puntjes. 

 Je hebt oog voor detail. 

 Je werkt gestructureerd en kunt zelfstandig werken. 

 Je bent kritisch op jezelf. 

 Je kunt je inleven in de klanten en hun behoeften. 

 

Wat staat daar tegenover 

 Een salaris op basis van 40 uur conform de cao. 

 De kans om jezelf te ontwikkelen en door te groeien. 

 25 vakantiedagen 

 Een gezellige, informele werkomgeving. 

 

Ben jij de versterking die we zoeken? Stuur jouw motivatie en cv naar tom@tom-bv.com. 
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