WEBMASTER (M/V)
BEVEREN-LEIE / WAREGEM (BELGIË)

Cnudde NV is een Belgisch bedrijf uit Beveren Leie, met vestigingen in Nederland en Luxemburg. Het is een
toonaangevend bedrijf dat top-producten en merken invoert van over de hele wereld en deze distribueert naar de betere
patisserie-, gastronomie- en cateringbedrijven in de Benelux. Cnudde NV doet een jaaromzet van meer dan 20 miljoen
euro en werkt met eigen verkopers en een eigen transportdienst.
Tevens is men exclusieve verdeler voor tal van merken in de Benelux. Deze merken zijn altijd gekenmerkt door innovatie
en topkwaliteit: Thermomix, Grand Marnier, Sicoly, PCB Créations (chocolade décors en personalisaties), Cluizel
(topsegment chocolade), Schaal (topsegment pralines), Pavoni (marktleider in siliconevormen), Decosil (silicone vormen
voor ijs en chocolade), Unipatis (Glacages voor topsegment), Agrimontana, La Rose Noire (taartbodems en afgewerkte
patisserie, topsegment), Sosa (culinaire innovatie), Pacojet, …

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Ontwikkelen en onderhouden van sites/e-shops
Alsook optimaliseer je de huidige sites en shops met de nieuwste hedendaagse trends/technieken. Je neemt het
administratief beheer van de webshops voor jouw rekening; je plaatst artikelen online, werkt acties bij, zet bepaalde
producten extra in de kijker, etc… Je schrijft met een SEO optimaliserende pen je productteksten. Je werkt daarvoor nauw
samen met dienst Marketing.
Je analyseert proactief de prestaties van de sites/shops en stelt verbeteringen voor op vlak van conversie,
bezoekersaantallen, etc…

PROFIEL
•
•
•
•
•

Bachelorsdiploma of gelijkwaardig door ervaring
Je beschikt over een basiskennis HTML, PHP, CSS, CMS systemen zoals Wordpress, Woocommerce, …
Je kan overweg met Photoshop, Google Analytics, Webmaster Tools, …
Je bent bekend met ‘online customer journey’, SEO en SEA
Perfecte beheersing van ’t Nederlands, een aardig mondje Frans is een pluspunt

AANBOD
Je komt terecht in een zeer toffe sector en een bedrijf in volle expansie waar je de komende jaren kan meebouwen aan
digitalisering. Een stabiel bedrijf met een menselijke aanpak en waar initiatief gewaardeerd wordt. Van maandag tot
vrijdag, 38 uren week.

Interesse in deze functie?
Mail uw recentste CV naar nicole@cnudde.com

