
HAY

HAY! Wij zoeken jou.. 
THE JOB: E-Commerce Content Medewerker 

Heb jij affi  niteit met e-commerce en wil jij HAY.nl naar een 
next level tillen? Ben jij zo nauwkeurig dat je elk detail
ziet? Word jij blij van het inrichten en onderhouden
van een design webshop en werk jij graag samen met 
collega’s om tot het beste resultaat te komen? Dan 
is dit jouw kans! Voor HAY.nl zijn we op zoek naar 
een enthousiaste en gedreven E-Commerce Content 
Medewerker. Jij zorgt ervoor dat de website goed 
werkt en altijd is voorzien van de juiste informatie. 

HAY is opgericht in 2002 als innovatief design label
met de ambitie om moderne, kwalitatief hoog-
waardige meubels bereikbaar te maken voor een zo 
groot mogelijk publiek. Op het moment heeft HAY 
31 stores wereldwijd. In Nederland zijn HAY HOUSE 
Amsterdam en HAY Rotterdam de twee offi  ciële HAY 
stores en kun je via HAY.nl de hele HAY collectie 
online kopen. Voor onze webshop zijn we op korte 
termijn op zoek naar een Webshopmedewerker 
Onderhoud die ons kleine, maar gedreven team 
komt versterken. De webshop is gevestigd op de 
Pilotenstraat in Amsterdam. Het pand wordt gedeeld 
met andere inspirerende merken.

• Je houdt je bezig met het aanpassen, updaten en
   optimaliseren van de content van de webshop.
• Je bent verantwoordelijk voor het plaatsen van 
   nieuwe producten en bewaakt de kwaliteit hiervan.
• Je zorgt dat bestaande producten actueel en 
   geoptimaliseerd zijn met de juiste afbeeldingen, 
   tekst en prijzen.
• Je maakt in overleg met de marketingafdeling de 
   campagnepagina’s, landingspagina’s, en blogs.
• Je onderhoudt de winkelpagina’s door o.a. het 
   actueel houden van de teksten, afbeeldingen en 
   openingstijden.
• Invoeren en optimaliseren van SEO-teksten voor o.a. 
   producten, collecties en ontwerpers.

• Pakt het werk met verschillende systemen snel op.
• Je bent enthousiast, stressbestendig en fl exibel.
• Je werkt secuur en gestructureerd.
• Je hebt een proactieve houding, houdt van 
   aanpakken en denkt in mogelijkheden.
• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband 
   werken.
• Je bent sterk in communicatie.
• Je hebt een uitstekende beheersing van de 
   Nederlandse en Engelse taal in woord en schrift.
• Je bent commercieel ingesteld, digital minded en
   hebt affi  niteit met interieur design.
• Je bent woonachtig in of rondom Amsterdam.
• Je hebt de intentie om ons team voor de langere
   termijn te versterken.
• Je bent minimaal 3 dagen in de week beschikbaar.

Een heleboel dus! 

Heb je interesse? Stuur dan je cv en motivatie  naar 
gina@hay.nl o.v.v. vacature E-Commerce Content 
Medewerker HAY.nl.

DE WERKZAAMHEDEN

HAY is een werkgever die gelijke kansen biedt. We 
zetten ons in om een inclusieve omgeving te creëren 
voor alle huidige en potentiële werknemers.

JOUW PROFIEL

OVER HAY

• Een afwisselende baan in een jong, informeel en 
snelgroeiend bedrijf met veel mogelijkheden en de 
vrijheid om te ondernemen.
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden.
• Pensioenregeling.
• Aantrekkelijke personeelskorting. 

WAT WIJ BIEDEN

HAY.nl
E-COMMERCE CONTENT MEDEWERKER 

PARTTIME


