DealerShop / Connect Pro: E-commerce Manager / Developer te Sint-Niklaas
Als E-Commerce Manager / Developer bij DealerShop / Connect Pro sta je in voor het operationeel
beheer van onze e-commerce oplossingen.
JE FUNCTIE:
- Je staat in voor het onderhoud en de opvolging van ons portfolio webshops, die we
aanbieden aan ons netwerk van IT partners.
- Je hebt een breed takenpakket: je geeft demo’s van het systeem en verkoopt nieuwe
websites, je zet de sites zelf van A tot Z op, houdt rekening met de wensen en voorkeuren
van de klant, en doet ook aanpassingen wanneer nodig.
- Je hebt een basiskennis webdevelopment (basis PHP + MySQL + Javascript + CSS) en kan
hiermee lichte aanpassingen doen aan de code; je krijgt tevens de opportuniteit om volledig
nieuwe functionaliteit zelf op te zetten en te ontwikkelen. Hierbij krijg je ook inspraak om
het systeem verder uit te bouwen, en kan je je eigen accenten leggen.
- Je volgt het productgamma goed op en af en toe verzorg je dit ook inhoudelijk (content
voorzien voor de artikelen).
- Naast webshops werk je ook actief mee aan de verdere uitbouw van andere projecten, zoals
een ticketingsysteem, server configurator, enzoverder. Afhankelijk van je skills en ervaring
krijg je de kans om projecten volledig zelf op te zetten en uit te bouwen.
JE PROFIEL:
- Basiskennis webdevelopment (basis PHP + MySQL + Javascript + CSS)
- Een ICT-gerelateerde opleiding, of gelijkgesteld door ervaring, is mooi meegenomen.
- Je bent in staat om de juiste prioriteiten te stellen en je blijft kalm in drukke periodes of
stressvolle situaties.
- Je hebt sterke sociale en communicatieve skills.
- Je beschikt over een rijbewijs type B.
ONS AANBOD:
- Een uitdagende job waarin je de vrijheid krijg om door te groeien en massa’s ervaring op te
doen.
- Een open bedrijfscultuur waarbij je veel vrijheid krijgt om je eigen planning te maken.
- De mogelijkheid om je continue bij te scholen dmv opleidingen, technische workshops
enzoverder.
- Een collegiale sfeer en mensen om op terug te vallen als je ergens niet uit geraakt.
- Een competitieve verloning met extra-legale voordelen (te bespreken).
SOLLICITEREN?
Contacteer dhr. Jan De Rudder via e-mailadres jan@dddistribution.be

