
Word jĳ onze Product Content Specialist ?

Kan je niet wachten om een hard groeiende Nederlandse B2B-Shop met jouw SEO-kennis en -ervaring nog 
verder te laten groeien? Dan hopen we jou binnenkort te kunnen verwelkomen als onze nieuwe Product 
Content Specialist. Häfele Nederland heeft haar omzet in de afgelopen 5 jaren meer dan verdubbeld en heeft 
ook voor de komende jaren ambitieuze groeiplannen, zeker op online gebied. Vandaar dat we ter uitbreiding 
op zoek zĳn naar een enthousiaste content professional die een bĳdrage kan leveren aan deze groei. 

Over Häfele
Häfele Nederland B.V., gevestigd in Apeldoorn, is een zelfstandige onderneming binnen de Häfele-Group, 
een in 1923 opgericht Duits familiebedrĳf, dat zich heeft ontwikkeld tot een van de marktleiders wereldwĳd op 
het gebied van meubel- en bouwbeslag. Häfele biedt een breed palet (meer dan 150.000 artikelen) aan 
beslag, ledverlichting en elektronische sluitsystemen voor de interieurbouw, de meubelindustrie, de bouw, de 
handel en de projectbranche. Klantgericht denken en handelen, deskundig advies, een slagvaardige aanpak 
en een collegiale, open werksfeer kenmerken onze organisatie. 

Wat ga je doen:
Als Product Content Specialist zorg jĳ er met jouw kennis en analytische vaardigheden voor dat de producten 
van Häfele nog sneller en beter gevonden kunnen worden. Je zorgt ervoor dat de artikelen optimaal op de 
website worden getoond en dat ze omschreven worden met de juiste zoektermen. Je controleert of alle 
productinformatie, zoals de benaming, omschrĳving en aanvullende informatie (video’s, tekeningen, 
handleidingen, etc.), klopt en compleet, duidelĳk en natuurlĳk SEO-proof is. 

Maar je houdt je niet alleen bezig met het optimaliseren van teksten. De artikelen hebben ook de juiste 
afbeeldingen nodig. Samen met de Technisch Content Specialist ben je ervoor verantwoordelĳk dat  artikelen 
de juiste afbeeldingen hebben en beoordeel je of er nog aanvullingen nodig zĳn. Hierover heb je ook contact 
met je internationale collega’s of rechtstreeks met de desbetreffende leverancier.

Daarnaast adviseer je de organisatie op basis van je kennis en analyses welke verbeteringen er nog 
doorgevoerd moeten worden om producten op onze site nog sneller te kunnen vinden, maar ook hoe we via 
zoekmachines beter vindbaar kunnen worden. 

• Minimaal een mbo-diploma -niveau 4.
• Je hebt (stage)ervaring bĳ een online bedrĳf.
• Je bent analytisch sterk en werkt nauwkeurig.
• Je bent leergierig, initiatiefrĳk en een echte teamplayer.
• Je spreekt en schrĳft goed Nederlands.
• Je hebt een goede beheersing van het Engels; kennis van de Duitse taal is een pre.
• Ervaring met Google Analytics is een pre.

Wat biedt Häfele?
• Een uitdagende en afwisselende baan.
• Een fulltime baan.
• Een informele en inspirerende werkplek in een modern kantoor. 
• Enthousiaste, gedreven en betrokken collega’s.
• Persoonlĳke ontwikkeling is een belangrĳk onderdeel binnen Häfele. Het volgen van opleidingen en 
 trainingen wordt binnen Häfele gestimuleerd.

• Personeelskorting op het assortiment van Häfele.
• Fietsplan.
• Een marktconform salaris & uitstekende pensioenregeling.
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Interesse? 
Stuur een e-mail voorzien van je motivatie en CV naar vacature@hafele.nl t.a.v. dhr. J. van der Erve. Voor 
meer informatie over Häfele Nederland B.V. kĳk op www.hafele.nl.
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