
  

 
Vacature Artikelbeheerspecialist webshop (24-32 uur) 
 
Deze functie is zó veelzijdig, dat één vacaturetitel te kort is om het te duiden. Als Artikelbeheerspecialist 
webshop bij De Bondt B.V. kom je te werken op de afdeling Inkoop, waar je als team samen met twee 
andere specialisten alle informatie omtrent artikelen beheert: het toevoegen van nieuwe producten, de 
prijzen, productteksten, maar ook de indeling van de webshop en de vindbaarheid van artikelen worden 
door ons team beheerd. Daarnaast worden de gegevens die relevant zijn voor het verzamelen en 
verzenden van bestellingen, zoals productafmetingen, barcodes en HS-codes, ook door ons 
geadministreerd. Bij productlanceringen zorgen wij er tevens voor dat de artikelen op het juiste moment 
online komen. 
 
Wanneer er nieuwe artikelen in ons assortiment opgenomen worden, verwerken wij alle informatie die 
onze inkopers aanleveren. We zetten onze fotografen, tekstschrijvers en vertalers aan het werk en samen 
zorgen we ervoor dat alles tot in de puntjes is voorbereid. Door de korte lijntjes met ons Warehouse zijn 
wij de eerste die het nieuwe assortiment kunnen aanbieden aan de klant. Daarnaast heb je als 
Artikelbeheerspecialist een belangrijke bijdrage in diverse projectteams, waarbij nauw wordt 
samengewerkt met de andere afdelingen. 
 

Profiel  
Jouw dag bestaat uit overzicht en structuur. Je laat je niet gek maken door spoedverzoekjes tussendoor en 
raakt niet afgeleid wanneer het nét even anders loopt dan gedacht. Je vindt het leuk om als team samen te 
werken om een proces van A tot Z in goede banen te leiden en komt ook zelf met goede initiatieven. Je 
bent niet bang om collega’s en leveranciers te benaderen wanneer je meer informatie nodig hebt, want jij 
wilt het perfecte eindresultaat opleveren en neemt met minder geen genoegen. Houd je van een gezellige, 
informele werkomgeving? Dan pas je bij ons! 
 

Overige functie-eisen 
- Je hebt een proactieve houding en een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. 
- Je bent georganiseerd, houdt van regelen en planmatig werken. 
- Je werkt zeer zorgvuldig, je hebt oog voor detail en geeft niet op tot het klopt. 
- Je hebt affiniteit met onze producten (fournituren en garens) (pré). 
- Je werkt zelfstandig én je werkt goed samen.  
- Je bent klantvriendelijk en collegiaal. 
- Je hebt kennis van dataverwerking en datamanagement. 
- Je hebt ruime kennis van Excel. 
- Goede beheersing van het Nederlands en Engels, kennis van de Duitse taal is een pré. 
- Ervaring en handigheid met Exact en Magento is een pré. 
- Minimaal HBO werk- en denkniveau.  

  



 
Wie zijn wij? 
De Bondt B.V. is een moderne groothandel in fournituren, wol en handwerken en is op dit gebied toonaangevend 

in Europa. Het is een no-nonsense familiebedrijf dat hard groeit en op dit moment meer dan 80 collega’s telt. We 

werken vanuit onze hoofdlocatie te Tynaarlo. Met een schier oneindig assortiment zijn wij dé one-stop-shop voor 

retailers in deze sector. Scheepjes® is ons eigen merk voor garen, accessoires, patronen en boeken. Alle collega´s 

leveren, ieder vanuit hun vakgebied, een bijdrage om samen het brede palet aan producten te ontwikkelen, te 

innoveren en de beste dienstverlening te realiseren. Zie www.debondtbv.nl en https://www.scheepjes.com/nl/ 

 

Wij bieden 
- Een aantrekkelijk salaris, reiskostenvergoeding en pensioenregeling. 
- Voldoende vakantiedagen. 
- Ongekend goede werksfeer, leuke collega’s en iedere dag vers fruit. 
- Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën. Daar staan we altijd voor open, of je nu een week, 

maand of jaar bij ons werkt  
- Een platte organisatie in de breedste zin van het woord. Je komt in contact met collega’s van alle 

afdelingen. 
 

En nu? 
Ben jij de Artikelbeheerspecialist webshop die wij zoeken, dan nodigen we je graag uit om te solliciteren. 
Stuur je motivatiebrief met cv naar solliciteren@debondtbv.nl. De sluitingsdatum is 26-02-2023. De 
gestelde functie-eisen en motivatiebrief zijn voor ons zeer belangrijk en daar zal de eerste selectie op 
plaatsvinden.  
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