
 

 

V  A  C  A  T  U  R  E 

Webshopmedewerker 

16 tot 24 uur per week 

Via Minitractorparts.nl en Miniwerktuigenshop.nl leveren we onderdelen voor compacttractoren en 

aanbouwwerktuigen: van motoroliefilters tot tractorbanden en van radiateurs tot maaiermessen. 

Voor deze twee webshops zoeken we een nieuwe medewerker (m/v). 

Standplaats: Eikelhof, Olst 

Ingangsdatum: 1 januari 2021 

 

Wat ga je doen? 

- Orders verzamelen, inpakken en verzenden of direct aan de balie verkopen 

- Bestellingen administratief afhandelen 

- Nieuwe onderdelen in de webshops plaatsen: foto’s maken en bewerken, juiste gegevens 

verzamelen en correct weergeven 

- Vragen en opmerkingen van klanten beantwoorden via telefoon, e-mail en WhatsApp, waar 

nodig in samenwerking met de werkplaats 

- Magazijnbeheer: voorraad controleren, inkooporders plaatsen, nieuwe artikelen inruimen 

- De werkplaats ondersteunen bij het uitzoeken van onderdelen 

- De webshops promoten via onder andere advertentiesites, sociale media en YouTube  

 

Wat vragen we? 

- Je hebt minimaal mbo werk- en denkniveau 

- Je hebt bij voorkeur ervaring met contentmanagementsystemen en 

fotobewerkingsprogramma’s 

- Je kent goed de weg op diverse socialemediakanalen, zoals Facebook en Instagram 

- Je hebt bij voorkeur enige technische kennis van (compact)tractoren 

- Je beheerst de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk goed 

- Je vindt het prettig om zelfstandig te werken 

- Je bent woonachtig binnen een straal van 25 kilometer van de Eikelhof 

 

Wat bieden we? 

- Een aanstelling voor 16 tot 24 uur per week; uren en dagen in overleg 

- Een afwisselende functie binnen een compact bedrijf en in een persoonlijke werkomgeving 

 

Denk jij de geschikte kandidaat voor deze functie te zijn? Dan ontvangen we graag uiterlijk 31 

oktober 2020 je motivatie en cv via info@minitractorparts.nl. Je kunt je brief richten aan Erik 

Duteweert. 

 

Heb je vragen over deze functie, dan kun je mailen naar info@minitractorparts.nl of bellen met Erik 

Duteweert op 06 – 10 12 65 28. 


