
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Wegens uitbreiding zijn wij per direct op zoek naar: 

Accountmanager E-commerce (m/v) 
Fulltime / 38 uur per week 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat bieden wij jou: 

We werken met een klein team (13 personen) vanuit ons kantoor in Breda. Hierdoor zijn de lijnen kort en is de bedrijfscultuur informeel. Een 

zelfstandige functie met veel vrijheid waarbij je zelf de verantwoordelijkheid neemt voor je eigen taken, en waar nodig je collega’s ondersteunt. 

Uiteraard met een marktconform salaris, pensioenregeling waar Einhell aan meebetaald en een leuke bonusregeling. Door de 38-urige 

werkweek begint bij ons het weekend op vrijdag om 15:00. En uiteraard willen we ook graag meedenken en faciliteren in jouw verdere 

persoonlijke ontwikkeling. De benodigde middelen zoals een auto, telefoon en laptop verzorgen wij uiteraard. 

 

Functie inhoud: 

Als accountmanager E-commerce manager ben je de 
drijvende kracht in onze online groeiambities. In deze 
veelzijdige functie ben jij omzetverantwoordelijk en het 
eerste commerciële aanspreekpunt voor onze online 
partners. Samen met hen zet je creatieve ideeën om in 
concrete acties en beschik je over de skills om deze 
samenwerkingen naar een hoger niveau te tillen; zowel 
in omzet, assortiment als merkbeleving.  

 Je zorgt ervoor dat ons assortiment altijd strak en 
up- to- date online staat en denkt in concepten 

 Je monitort ontwikkelingen en speelt daar op in.  
 Je bent naast commercieel ook analytisch sterk.  
 Samen met de Country Manager Sales bepaal jij de 

online strategie voor de toekomst.  
 Je hebt affiniteit met social media, je bent hier in 

thuis en daardoor in staat om deze kanalen in te 
zetten voor onze activiteiten.  

 

Functie-eisen: 

 Minimaal MBO/HBO denk- werkniveau 

 2-3 jaar ervaring in soortgelijke of relevante rol 

 Affiniteit met DIY dan wel elektrisch (tuin) 
gereedschap 

 Commerciële en analytische kwaliteiten 

 Je kunt goed overweg met Excel & Powerpoint 

 Begrippen als SEO / SEA en conversie zijn jou 
bekend 

 Affiniteit met social media, relevante kennis is een 
pré 

 Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 

Word jij onze nieuwe collega? 

Dan ontvangen wij graag een mail van je op vacature@einhell.nl  Vertel ons wie je bent, wat je doet (en in het verleden gedaan hebt) En  
natuurlijk willen we weten waarom je bij ons wilt werken. Mocht je nog verdere vragen hebben over de functie, neem dan contact op met 
Jorrit Gielissen ( 06-31679633) 

Acquisitie nav deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Bij Einhell werken wereldwijd ca 1700 medewerkers. Met een totale omzet van meer dan 750 
miljoen is Einhell een wereldwijde speler in de ontwikkeling en verkoop van elektrisch 
gereedschap. Wat 55 jaar geleden begon als een familiebedrijf, is inmiddels uitgeroeid tot 
een professioneel internationaal opererend beursgenoteerd bedrijf. Binnen de organisatie 
wordt de ondersteuning voor klanten voor de Nederlandse en Belgische markt vanuit ons 
kantoor in Breda verzocht. 
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