DIGITAL PRODUCT OWNER
Amsterdam (NH), Nederland

OVER ONS
Wij zijn Drukbedrijf, dé online drukkerij die alles op alles drukt! Met een team van 15 enthousiaste print managers,
grafisch designers en marketing professionals zorgen wij dat alles wat met drukwerk te maken heeft, voor kleine en grote
bedrijven, tot in de puntjes wordt geregeld! Denk hierbij aan de brochures voor PICNIC, de winkelcommunicatie voor Ace
& Tate of de receptkaarten van HelloFresh.
Dit doen wij vanuit onze Amsterdamse basis, waar aanvragen en orders via de webshop en onze print managers
binnen-komen en verwerkt worden via ons internationale productienetwerk. Geen aanvraag is voor ons te gek, we zetten
letterlijk alles op alles om onze klant blij te maken!
Drukbedrijf groeit als kool en dat doen we graag samen met mensen die onze passie voor print, marketing en
creativiteit delen! Om deze groei door te zetten zijn we op dit moment op zoek naar een 'Digital Product Owner' die ons
team komt versterken op ons hoofdkantoor in Amsterdam.

DE FUNCTIE
Als Digital Product Owner ben je verantwoordelijk voor het vernieuwen en updaten van het online productaanbod
van Drukbedrijf. Samen met het online marketing team bedenk en creëer je nieuwe producten en ben je altijd
bezig het huidige aanbod te optimaliseren. In overleg met de verschillende productiefaciliteiten weet je de producten
optimaal en scherp geprijsd in de markt te zetten. Je bent op de hoogte van de wensen uit de markt en weet deze
naadloos te vertalen naar kant-en-klare producten die elke bezoeker online kan bestellen.
Door middel van verschillende data-analyses weet je het product goed online te positioneren, bewaak je de prestaties en
controleer jij de concurrentiepositie. Je bent onderdeel van het online marketing team en zorgt er o.a. voor dat
de producten goed gevonden worden in de verschillende online zoekmachines. Daarnaast werk je samen met
het designteam voor de vormgeving van je nieuwe producten.
Je bent op de hoogte van de laatste SEO, SEA en UX ontwikkelingen en weet deze toe te passen op productniveau.
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FUNCTIE EISEN
• Afgeronde opleiding op het gebied van (online) marketing of communicatie (HBO/WO)
• Minimaal 1 jaar relevante werkervaring
• Beheersing van Google Analytics
• Analytische en nieuwsgierige instelling
• Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden in het Nederlands en Engels

WAT BIEDEN WIJ JOU?
• Werken bij een snelgroeiend e-commercebedrijf;
• Uitstekend salaris;
• Reiskostenvergoeding;
• 25 vakantiedagen per jaar (o.b.v. fulltime);
• Ruimte voor opleidingen en het volgen van cursussen;
• Vers fruit, koffie, thee, fris en een fantastische lunch;
• Leuke borrels en activiteiten;
• Onderdeel zijn van een jong en ondernemend team;
• Persoonlijke groei en impact op de toekomst van ons jonge en ambitieuze bedrijf;

ENTHOUSIAST?
Herken jij jezelf in de vacature van Digital Product Owner en heb je de ambitie om Drukbedrijf (en jezelf) naar een hoger
niveau te tillen? Dan ben jij degene die wij zoeken! Solliciteren kan door je CV en motivatie te sturen naar Hans Heutink:
hans@drukbedrijf.nl / +31(0)20 348 48 72.
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