
Wie wij zijn?
Stegman is één van de grootste leveranciers in eindejaarspakke�en. Ondanks dat wij groot zijn, zijn wij als
bedrijf rela�ef klein. Met een team van 20 personen zorgen wij ervoor dat de klanten een op maat gemaakt
geschenk krijgen, het hele jaar door! Al ruim 30 jaar verzorgt ons familiebedrijf verschillende
eindejaarspakke�en en geschenken voor andere speciale momenten en daarom hebben wij voor ieder wat
wils.

Een van de mogelijkheden voor onze eindejaarsgeschenken is de ‘PersoonlijkeNoot’. PersoonlijkeNoot is een
keuzeconcept waarin mensen zelf hun geschenk uit kunnen kiezen. Denk hierbij aan een leuke webshop waarbij
je naast een tradi�oneel kerstpakket allemaal verschillende geschenken, cadeaubonnen en goede doelen hebt
om uit te kiezen.

Wat je gaat doen?
Als Als coördinator online keuzeconcept ben jij het hele jaar bezig met kerst. Jij bent het eerste aanspreekpunt
voor sales, coördineert de perfecte oplevering van hun aanvragen en bent verantwoordelijk voor al het
gepersonaliseerde drukwerk. Samen met een team van administra�eve ondersteuners zorgen jullie voor het
up-to-date houden van het systeem. Daarnaast ben je het aanspreekpunt van de medewerkers van onze
klanten op de helpdesk. Jouw hulp is dan ook meer dan welkom!

Wat wij vragen

● Minimaal een afgeronde HBO opleiding;
● Minimaal vijf jaar werkervaring in een hec�sche omgeving;
● Goede kennis van PowerPoint, Excel en Word;
● Een goede beheersing van de Nederlandse taal;
● Een zeer punctuele en flexibele werkhouding;
● Full�me beschikbaarheid (37,5 uur).

Wat wij bieden

● 24 vakan�edagen;

● Doorgroei mogelijkheden;

● Gezellige vrijdagmiddag borrels;

● Een marktconform salaris op basis van ervaring;

● Een pensioenvoorziening;

● Een uitdagende func�e in de leukste branche die er is;

● Veel zelfstandigheid en waardering voor eigen ini�a�ef.

Ben jij de persoon die wij zoeken? Mail dan jouw CV en mo�va�e voor 1 december naar Marije
m.groen@stegman.nl. Als jij jouw enthousiasme meeneemt, zorgen wij voor de koekjes en chocolade!

Acquisi�e naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Coördinator online keuzeconcept
(werkweek op basis van 37,5 uur)


