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GBI Van Dijk Bouw en Techniek in Oss is een technische groothandel voor de industrie en
bouw. Een toonaangevend Brabants familiebedrijf met een breed en hoogwaardig assortiment
kwaliteitsproducten en een zeer hoge servicegraad. Vanuit het centrale magazijn levert Van Dijk
ruim 80.000 verschillende artikelen en specials aan een breed scala machinebouwers, bouwen onderhoudsbedrijven, installatiebedrijven, productiebedrijven, woningbouwverenigingen,
transportbedrijven, de metaalverwerkende industrie, zzp-ers en tal van andere professionele
eindgebruikers in de wijde regio. Gezien de sterke groei van de organisatie komen we graag in
contact met een

WWW.VDBT.NL

MANAGER E-COMMERCE
In deze nieuwe spilfunctie word je primair verantwoordelijk voor alle online bedrijfsactiviteiten
binnen de organisatie. Je houdt de bestaande website/webshop en social media up-to-date
maar minimaal zo belangrijk; je gaat de komende jaren diverse nieuwe webshops opzetten en
implementeren.
Daarnaast ben je dagelijks actief met een breed scala aan (online en offline) marketingactiviteiten
met als doel continu meer online bereik te creëren en de conversie te verhogen. Of het nu
gaat om het schrijven van webteksten of persberichten, het opzetten van advertenties of
reclamecampagnes; in deze functie ben je, zowel adviserend als uitvoerend, in de volle breedte
met je vak bezig en je bent het eerste aanspreekpunt voor externe partijen (webdesigners,
reclamebureaus e.d.).
Voor deze uitdagende functie denken wij aan enthousiaste en gedreven kandidaten met een
hbo werk- en denkniveau. Een sterke persoonlijkheid met een nuchtere, no-nonsense instelling.
Je bent communicatief en organisatorisch ijzersterk en hebt voldoende ervaring/capaciteiten
om de afdeling e-commerce zelfstandig op te zetten en in te richten. In eerste instantie ga je de
werkzaamheden veelal zelf uitvoeren maar uiteraard is het doel om snel door te groeien naar een
e-commerce team.
GBI Van Dijk Bouw en Techniek biedt een uitdagende functie met toekomstperspectief,
interessante projecten en een grote mate van zelfstandigheid. Je schakelt rechtstreeks met de
directie en men biedt een uitstekend salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Een
4-daagse werkweek behoort tot de mogelijkheden.
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