
VAN VLIET The Family of Candy Brands is  al meer dan 46 jaren actief in  de 

zoetwarenmarkt. 

 

De groep bestaat uit een salesunit en 2 fabrieken in Nederland waar een uitgebreid assortiment 

aan zoetwaren wordt geproduceerd. Het is onze missie om onderscheidende en winstgevende 

zoetwarenconcepten voor zowel merken van klanten als onze eigen merken te ontwikkelen en 

produceren. We zijn enthousiast en toegewijd in wat we doen en creëren waarde op langer 

termijn voor alle betrokken. 

Webshop beheerder 

Parttime ca. 20 uur per week 

Locatie Alphen aan den Rijn 

 

 

Functieomschrijving: 

Heb je altijd al willen werken voor een Snoepfabrikant? Heb je ervaring als webshop beheerder 

en vind je het leuk om actief te zijn op social media? Ben je op zoek naar een leuke uitdaging? 

Voel je je thuis in een organisatie met korte lijnen? Ben jij die creatieve maar ook commerciële 

persoon die waarde creëert, enthousiasme en toewijding heeft voor de baan binnen ons bedrijf? 

Dan ben jij degene die we zoeken. 

 

Taken en verantwoordelijkheden: 

• Up-to-date houden van onze Business to Business webshop 

• Customer Journey optimaliseren 

• Beheer van Social Media 

• Genereren van media-aandacht door het bedenken en opzetten van promotie, acties e.d. 

 

Het ideale profiel 

• Je hebt een HBO werk- en denkniveau 

• Zelfstandig, creatief en initiatiefrijk 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal 

• In staat kansen te herkennen en hierop te anticiperen 

• Goede communicatieve eigenschappen 

• Ervaring binnen de foodbranche is prettig, maar geen must. 

• Bij voorkeur woonachtig omgeving Alphen aan den Rijn 

 

Interesse in deze functie? 

Dan ontvangen wij graag je motivatie met CV! Je kunt reageren via ons Online 

Sollicitatieformulier. Voor vragen en meer informatie over de functie van Webshop beheerder 

neem je contact op met Michael Klijn (Operational Director) op nummer 0172-200022. 

Website: Ga naar website

http://www.werkenbijthecandycompany.nl/form.qsq20
http://www.werkenbijthecandycompany.nl/form.qsq20
http://www.eenvacaturebij.nl/website.qsq20

