CCV Belgium is op zoek naar een

Webdesigner E-commerce

(m/v)

Jouw uitdaging
Voor de verdere ontwikkeling van onze productlijn CCV Shop zijn wij op zoek naar een gedreven Webdesigner E-commerce.
Als Webdesigner E-commerce maak je professionele webshops voor diverse klanten. Zowel het coderen als het design van de
webshops behoren tot jouw verantwoordelijkheden. Je staat nauw in contact met je klant tijdens de ontwikkeling van de
webshop en zorgt voor een afgewerkt product dat perfect aansluit bij zowel de behoeftes van de klant als van de
eindgebruikers van de webshop. Je denkt mee met de klant en hebt oog voor een aantrekkelijke lay-out en een
gebruiksvriendelijke interface. Door jouw expertise en betrokkenheid genereer je een optimale customer satisfaction.
Je rapporteert aan de Manager Fulfilment & Delivery.

Onze ideale kandidaat:
-

Is een ontwikkelaar met zowel technische als grafische talenten

-

Beschikt over een goede kennis van HTML en CSS (kennis van het CCV Shop platform is een troef)

-

Heeft minstens een eerste werkervaring in een gelijkaardige functie

-

Heeft een echte doe-mentaliteit en weet als geen ander projecten van A-Z te realiseren

-

Kan zich door zijn/haar empathisch vermogen perfect inleven in de noden van de klant en de eindgebruikers

-

Kan zelfstandig werken, prioriteiten stellen en is flexibel

-

Spreekt vlot Nederlands, kennis van het Frans is een sterke troef

Onze troeven
Werken bij CCV betekent werken bij een betrouwbare organisatie met een open en collegiale sfeer. De medewerkers van CCV
zijn mensgericht, veerkrachtig, open en ondernemend en wij zoeken dito collega’s. Je krijgt alle kansen om je te ontwikkelen
en je krijgt diverse studiemogelijkheden.

Ben je geïnteresseerd?
Met vragen rond de functie-inhoud kan je terecht bij Tim Meersschaut, COO, op het
nummer 057/215.215.
Met vragen rond de selectieprocedure kan je terecht bij Emily Deroo, Head of HR,
op het nummer 057/229.393.
Solliciteren kan door jouw curriculum vitae te sturen naar jobs@be.ccv.eu.

www.ccv.eu

