
Functiefamilie Webshop               Functieniveau D 
 
 
Doel: Het uitvoeren van een verscheidenheid aan samenhangende commercieel administratieve taken 
rondom internetverkoop, danwel het fotograferen en weergeven van de collectie met bijbehorende 
(product)omschrijvingen op de website/ webshop. 
 
Aard van de functie 
Commerciële functie, gericht op het uitvoeren van verschillende uiteenlopende deeltaken, die 
betrekking hebben op internetverkoop, zoals bv. het up to date houden van de webshop, beantwoorden 
van lastige klantvragen (e-mail en telefoon), verifiëren van betalingen, het verwerken van retouren, 
danwel het fotograferen van producten, standaard nabewerken en plaatsen van de foto’s en het 
opstellen van de (product)omschrijving. Routinematige werkzaamheden komen beperkt voor. Schakelt 
regelmatig om tussen de verschillende werkzaamheden. Accuratesse is regelmatig vereist zoals bij het 
verwerken van retouren, verifiëren van betalingen danwel bij het gedetailleerd in beeld brengen van 
producten en opstellen van de omschrijvingen. Tijddwang komt voor als gevolg van pieken in de 
aanlevering en deadlines. Kennis op MBO-niveau, aangevuld met enkele op de functie toegespitste 
cursussen en kennis van de (administratieve) processen.  
 
Werkwijze 
De tijdsindeling wordt deels bepaald door de binnenkomende vragen/ producten en vaststaande 
momenten. Deelt daarbinnen de tijd in en bepaalt zelf prioriteiten. Is voor aanpak en vormgeving deels 
gebonden aan interne procedures en richtlijnen ten aanzien van de klantbenadering. Bepaalt zelf de 
aanpak bij lastige klantvragen/ klachten en probleemsituaties. Initiatief en creativiteit zijn van belang. 
Het toezicht beperkt zich tot controles op het resultaat en overleg met de leidinggevende. Neemt 
praktische/ operationele beslissingen die op basis van enige ervaring en interpretatie genomen kunnen 
worden. 
Heeft contacten met collega’s van verschillende afdelingen, gericht op informatie uitwisseling, een 
tijdige en juiste verwerking van gegevens/producten en een efficiënte voortgang van het werk. 
 
Zakelijk risico 
Heeft contacten met klanten en leveranciers, gericht op informatieoverdracht, het beantwoorden van 
lastige vragen, behandelen van klachten, uitzoeken van afwijkingen of afstemming van lopende zaken. 
Fouten in de verrichte werkzaamheden kunnen leiden tot onjuiste informatie op de website of richting 
klanten met als gevolg vertraging van de voortgang, irritaties bij klanten en eventueel financiële 
schade (gemiste omzet). Door zelfcontrole, controle door anderen en het volgen van de gangbare 
procedures is de kans op ontdekken mogelijk. Discretie is vereist ten aanzien van vertrouwelijke 
(financiële) klantgegevens. 
 
Werkomstandigheden 
Kantooromstandigheden. Zittend werk eventueel afgewisseld met lopen en staan. Werkt regelmatig 
achter een beeldscherm. 

 
 


