
                                                         
 

   

 

 

Vacature 

E-COMMERCE MANAGER ECO-POINT GROEP 

 

Heb jij zo’n 3 jaar ervaring in e-commerce en online marketing? Ben je analytisch, resultaatgericht en 

ondernemend? Weet jij hoe je digitale groei realiseert en vind je duurzame consumptie belangrijk? 

Dan is de rol van e-commerce manager (32-40 uur) bij Eco-Point Groep echt iets voor jou! Je bent in 

deze rol verantwoordelijk voor zowel onze B2B én onze B2C webshop.  

 

Over Eco-Point Groep 

Eco-Point ontwikkelt, produceert en verkoopt sinds 1991 ecologische reinigingsoplossingen. Voor de 

industrie doen wij dat onder de naam Eco-Point® en voor consumenten onder de naam Anura®. Onze 

producten bevatten natuurlijke grondstoffen, zijn biologisch afbreekbaar, gevarensymbool vrij, 

onschadelijk voor mens en milieu en indien mogelijk Ecolabel gecertificeerd. 

  

By nature, for life is onze boodschap. Helder en duidelijk! In alles wat we doen staan kwaliteit en 

veiligheid voor mens, milieu en materiaal voorop. Zo maken we reinigingswerkzaamheden 

aangenamer en dragen we bij aan een schonere wereld. Wij zijn al 30 jaar dé pionier in de groene 

revolutie. 

 

Bij Eco-Point werken ruim 35 betrokken en intrinsiek gemotiveerde mensen, dagelijks in de weer om 

de reinigings- en hygiëne wereld een beetje schoner en veiliger te maken voor mens en milieu. 

 

Over de rol 

Als e-commerce manager ben je de spil in de uitvoering en doorontwikkeling van het e-commerce 

plan. Je bent verantwoordelijk voor het online resultaat van Eco-Point en zorgt voor de groei van de 

Eco-Point en Anura webshop. Daarom overzie je de hele customer journey en neem je het initiatief in 

het bedenken van creatieve campagnes en slimme optimalisaties, die je zelf ook uitvoert. Natuurlijk 

monitor en analyseer je het resultaat van je werk nauwgezet en zorgen jouw doorlopende 

experimenten voor commercieel succes van beide shops. Je baseert je daarbij op harde data, 

klantbehoeften en eigen inzicht. Samen met marketingcommunicatie en onze content manager geef je 

invulling aan je plannen en zorg je dat het resultaat van onze webshops groeit doordat we de juiste 

http://www.eco-point.com/
http://www.anura-shop.com/
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doelgroep op de juiste plek bereiken en hen helpen onze schoonmaakoplossingen online aan te 

schaffen. 

 

In een gemiddelde werkweek houd je je met de volgende zaken bezig: 

● Uitwerken van de samen met het management team opgestelde e-commerce strategie. Deze 

strategie zet je zelfstandig om in een operationeel plan waarbij jij verantwoordelijk bent voor 

de uitvoering; 

● Maken, plaatsen, monitoren en analyseren van online marketing content; 

● Monitoren, analyseren en rapporteren van de e-commerce en online marketing resultaten en 

doelstellingen; 

● Beheren producten, klanten, bestellingen en content op de webshops (Wordpress) 

● Samenwerken met marketingcommunicatie en onze freelance content manager en het 

bedenken en uitvoeren van campagnes en activaties; 

● Beoordelen en optimaliseren van het achterliggende technische landschap van ondersteunende 

systemen en processen i.s.m. onze partners; 

● Integreren B2B webshop in het verkoopproces van de organisatie. 

 

Dit kun je van ons verwachten 

● Veel verantwoordelijkheid in een zelfstandige en dynamische rol; 

● Een fijne cultuur in een hard groeiend West-Brabants bedrijf; 

● Een uitstekend pakket aan arbeidsvoorwaarden, waaronder 25 vakantiedagen (bij een fulltime 

dienstverband); 

● Mobiele telefoon en laptop en veel ruimte voor eigen initiatief; 

● Thuiswerken is (deels) mogelijk. 

 

Ben jij de ideale kandidaat? 

● Je hebt 2 tot 4 jaar werkervaring en hebt een HBO/WO werk- en denkniveau; 

● Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring als e-commerce manager en/of online marketeer 

of een vergelijkbare rol; 

● Je hebt oog voor mens en milieu en wilt daaraan graag een positieve bijdrage leveren; 

● Je vindt het leuk om strategisch te denken, maar zit vooral ook graag zelf aan de knoppen; 

● Je bent analytisch, assertief, resultaatgericht, commercieel, ondernemend en creatief; 

● Je neemt makkelijk initiatief, werkt zelfstandig en houdt ervan om zaken te verbeteren; 

● Je krijgt energie van het bouwen aan het succes van onze webshops; 

● Je hebt ervaring met Google Analytics, het runnen van een webshop (woocommerce), werken 

in een CMS en je weet hoe je online marketingkanalen (Facebook Ads Manager, Google 

Ads,, Linkedln etc.) effectief inricht en gebruikt. 
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Spreekt deze functie je aan en zie jij het zitten om met ons gedreven en duurzame team aan de slag te 

gaan, solliciteer dan meteen en stuur je motivatie en CV naar Murielle Postma (mp@eco-point.com). 

Na ontvangst laten we je snel weten of we je uitnodigen voor een gesprek. 

 

By nature, for life!  

mailto:mp@eco-point.com

