
READY TO JOIN THE RIDE ? 
 

 

URBAN MOBILITY BRANDS 
 

We zijn Odissey (www.odissey.be), 

bedrijf met passie voor stadsmobiliteit, fiets & outdoor 

 

Wij zoeken een 

Junior allround  
webshop medewerker 

 
 
Je werkomgeving 
Odissey bvba is een groeiende KMO gevestigd in Tervuren, actief in de zachte mobiliteit en outdoor-
branche. We bestaan sinds 2010 en zijn in de eerste plaats exclusief invoerder van een aantal 
kwalitatieve merken voor de Benelux: Micro Mobility (Zwitserland), Nutcase (USA), Tokyobike (Japan), 
Restrap (UK) en Thousand (USA). Ons B2B team (2 commerciële buitendienst en 2 commerciële 
binnendienst collega’s) zorgt voor de verkoop aan retailers in de fiets- outdoor en de betere 
speelgoedzaak in de Benelux. 

 
Daarnaast groeien we de laatste jaren ook sterk in het B2C segment. Via onze verschillende 
webshops verkopen wij ook aan consumenten. Momenteel gaat dit om 3 webshops (micro-mobility.be 
(verkoop in België en Luxemburg), zoevstore.com (hoofdzakelijk zelfde regio) en sinds maart dit jaar 
verzorgen wij ook de volledige Europese verkopen van de webshop eu.restrap.com . Voor verdere 
uitbreiding en groei van de huidige webshops zijn wij momenteel op zoek naar een “allround webshop 
medewerker”. 
 
 
 

http://www.micro-mobility.be/
http://www.zoevstore.com/


 
 
Jouw uitdaging 
Als Allround Webshop Medewerker ondersteun je het team met: 

• Contentbeheer en Data-Entry 
◦ je zorgt ervoor dat alle informatie op onze website accuraat, duidelijk, volledig en actueel 

is: productomschrijvingen schrijven, promoties uitwerken, up-to-date houden van prijzen, 
foto’s aanpassen. 

◦ je staat in voor het controleren en updaten van documenten, online catalogen, algemene 
verkoopsvoorwaarden, webshop policies en je kan deze ook – dankzij je talenkennis – 
vertalen 

◦ Dagelijkse checks uitvoeren van de webshop: gebruiksvriendelijkheid, link met de 
voorraad, link met onze systemen, campagnes  

• Orderafhandeling 

◦ Je behandelt elke dag de inkomende bestellingen en werkt nauw samen met onze 
logistieke fulfilment partner waar onze goederen ondergebracht zijn 

◦ Je hebt telefonische en e-mailcontacten met betrokken partijen (klanten, leveranciers, 
logistiek, dienstverleners) 

• Deelprojecten: 

◦ je neemt deel aan een aantal deelprojecten voor de optimalisatie en groei van onze 
webshop(s) in samenwerking met partners binnen en buiten onze onderneming 

◦ Upselling, cross-selling, campagnes in samenwerking met sociale media, verkoop via 
platformen zijn slechts een paar voorbeelden. 

• Analytische opvolging 

◦ je kan eenvoudige data-analyse doen en werkt samen met de interne en externe partners 
om de conclusies en actiepunten te ondernemen 

 
Wie ben jij? 

• E-commerce is datgene waar je altijd al in geïnteresseerd was 

• Je bent een multi-tasker die van nature uit sterk planmatig en georganiseerd werkt 

• Je hebt een positieve attitude en een gezonde dosis commerciële feeling 

• Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans en Engels. Engels is de voertaal met onze 
leveranciers (de originele teksten zijn meestal in het Engels). 

• Een KMO omgeving waar je ook onafhankelijk en op zelfstandige basis moet werken schrikt je 
niet af 

• Je houdt ervan om in contact te zijn met klanten 

• Je hebt een opleiding in een relevante richting of gelijkwaardig via jouw ervaring 

• Je kunt vlot overweg met courante ontwerpprogramma's: een aantal voorbeelden : Magento, 
Shopify, Illustrator, ... 

• Ervaring is een +, maar leergierigheid is een ++, dat vinden wij het allerbelangrijkste 

 

 
 
 



Ons aanbod 
Je werkomgeving: een dynamische en groeiende KMO 
-we zijn een jonge onderneming, we vierden vorig jaar ons 10-jarig bestaan. We surfen op de golf van 
de nieuwe stadsmobiliteit, fiets & outdoor. 
-ons kantoor is vandaag gevestigd in Tervuren centrum in een groene omgeving, aan een bushalte  en 
op 5 min van Tram 44 
-we bieden je een gevarieerde werkomgeving: werken in een KMO vind jij een voordeel. Je kunt nl. 
veel verschillende aspecten van het bedrijfsleven leren kennen en verder meegroeien (naargelang je 
talenten en interesses) 
-veel eigen inbreng en verantwoordelijkheid 
-een aantrekkelijk loonpakket en veel leermogelijkheden (in en buiten het bedrijf) 
-je komt terecht in een dynamisch team dat ervan houdt om uitdagingen aan te gaan 
-je deelt onze passie voor producten waar een verhaal aan vasthangt: kwalitatieve, veilige en mooie 
producten die de zgn. ‘zachte’ mobiliteit (of groene mobiliteit) stimuleren. 
Onze merken zijn : Micro Mobility (Zurich), Nutcase (USA), Tokyobike (Japan), Restrap (UK), 
Earlyrider (UK), Thousand (USA) 
 
 
www.odissey.be 
www.micro-mobility.be 
www.zoevstore.com 
www.tokyobikebelgium.be 
www.restrap.com 
www.explorethousand.com 
 
Interesse? Contacteer Laurence Deroisy per e-mail op laurence@odissey.be 
 
 
 

 

http://www.odissey.be/
http://www.micro-mobility.be/
http://www.zoevstore.com/
http://www.tokyobikebelgium.be/
http://www.restrap.com/
http://www.explorethousand.com/

