
 

  

Kärcher is wereldwijd markt-
leider op gebied van reini-
gingssystemen, producten en 
diensten.  Het bedrijf staat 
voor  kwaliteit, innovatie en 
duurzaamheid. De sleutel van 
ons succes zijn onze gemoti-
veerde medewerkers die da-
gelijks hun expertise toewijden 
aan ons bedrijf en product.  
 
 
Kärcher is een  Duits familie-
bedrijf dat uitzonderlijke carriè-
remogelijkheden aanbiedt 
binnen een sterke, gezonde 
en internationaal gereputeerde 
groep. 
 
 
Interessante uitdagingen in 
combinatie met uitwisseling 
van know-how,  creëren een 
ideaal platform  voor de indivi-
duele carrièreplanning en 
persoonlijke ontwikkeling.  
 
 
Wij zoeken naar betrokken 
medewerkers die teamwork 
waarderen.  Medewerkers die 
samen met ons streven naar  
wat Kärcher speciaal maakt : 
altijd het beste aanbieden, 
zonder uitzondering.  
 

Buitengewone uitdagingen vragen om buitengewone mensen. 
 
Wegens sterke groei en uitbreiding op de afdeling Sales, zoeken wij een :  

E-Commerce Specialist  

 Definieert en implementeert mee de 
Kärcher e-commerce strategie met 
het oog op groei van sales en opti-
malisatie van service. Fungeert als 
eerste aanspreekpunt wat betreft de 
Kärcher webshop & marktplaatsen. 

 Bewaakt de performance van de 
shop en bezorgt de Kärcher klant een 
optimale klantbeleving van inspiratie 
tot after-sales. Focust hierbij op de 
juiste assortimentskeuze, acties en 
online communicatie & logistieke 
flow. 

 Stelt een Sales en Marketing jaarplan 
op voor de webshop in samenspraak 
met Sales & Marketing.  
Zorgt voor de ontwikkeling en lance-
ring van commerciële acties op de 
webshop, volgt deze op en analy-
seert het resultaat. Informeert op een 
pro-actieve manier alle betrokken 
stakeholders in de België en Neder-
land. 

 Is actief betrokken in de online com-
municatie naar de consument via 
verschillende kanalen (reviews, soci-
al media,…) 

 Rapporteert aan de Sales Manager 

 Functie :  

 Marktconform salarispakket en inte-
ressante extralegale voordelen 

 Een stimulerende werksfeer met 
aandacht voor flexibiliteit, vrijheid en 
persoonlijke verantwoordelijkheid. 

 

 Jouw profiel  : 
 

Geïnteresseerd om jouw carrière een boost 

te geven? Klik dan op 

https://kaercher.talentfinder.be/index.aspx 

 

 Wij bieden jou: 

 Een Bachelor opleiding (of gelijkwaardig 
door ervaring in sales of marketing met 
richting e-commerce) 

 3-talige Nl-Fr-Eng  

 Een eerste werkervaring in e-commerce is 
gewenst 

 Kennis van (Adobe) analytics en web 
performance tools is een pro 

 Kennis van Microsoft Office (Word,   
Powerpoint, Excel). 

 Uitstekend technisch inzicht, innovatief en 
pragmatisch 

 Een absolute teamspeler en sterk com-
municatief. 

 

Kärcher N.V. 

Boomsesteenweg 939 

2610 Wilrijk (Antwerpen) 

 

https://kaercher.talentfinder.be/index.aspx

