Als Benelux-modegroep bouwen wij aan de
merken Fred&Ginger, CKS, Claudia Sträter,
Brantano, Miss Etam, Expresso, Ginger,
Promiss, Steps en Baker Bridge. De FNGfamilie bestaat uit meer dan 3000
medewerkers: van styling tot verkoop, van
logistiek over marketing… iedereen is creatief
op zijn of haar manier. Mensen met passie en
een hart voor mode zitten bij ons op de juiste
plaats.
Voor ons hoofdkantoor te Mechelen zijn wij
op zoek naar een enthousiaste

Webmaster
Functieomschrijving
Je zorgt voor een website die feilloos werkt. En ziet dat alle campagnes correct weergegeven worden
binnen de vooropgestelde deadlines.
Je personaliseert en segmenteert de bezoekers van de website.
Je bent verantwoordelijk voor een productgroep binnen de website, mannen, vrouwen, kids of
boutik.
Je voorziet de website van een gepersonaliseerde content. Hiervoor werk je nauw samen met onze
content coördinator.
Verder ben je verantwoordelijk voor HP, categorie-, lister- en productdetailpagina’s en volg je op dat
deze optimaal ingevuld zijn.
Je bent en blijft op de hoogte van de laatste nieuwe trends in e-commerce en kijkt hoe we deze
kunnen inzetten voor brantano.be
Je stelt de klant altijd centraal.
Je maakt online campagnes op voor de website en ziet er op toe dat alles juist en tijdelijk klaarstaat.
Verder test je de nieuwe functionaliteiten op het websiteplatform.
Profiel en competenties
• Je hebt een Bachelor diploma
• Je kan steunen op een ervaring van minstens 3 jaar als webmaster
• Je bent een gedreven computer – en internet gebruiker en beschikt over de nodige
technische kennis. ( databases, backend systemen,…)
• Termen als e-commerce, social media, e-care,… klinken je als muziek in de oren en hebben
voor jou geen geheimen
• Je beschikt over een positieve, communicatieve ingesteldheid en je hebt een vlotte kennis
van Nederlands, Frans en Engels
• Je bent ondernemend en proactief
• Je werkt gestructureerd en planmatig
• Je bent dynamisch en flexibel
• Je zet de klant altijd op de eerste plaats
Aanbod:
•
•

Je komt terecht in een dynamisch en ambitieus bedrijf actief in de wervelende modesector.
Je kan rekenen op een competitief verloningspakket in lijn met je verantwoordelijkheden.

Interesse?
Stuur je motivatiebrief + CV en foto via annemay.bakens@fng.eu.
Wij verzekeren een discrete behandeling van je kandidatuur

