
Functiefamilie Webshop               Functieniveau E 
 
 
Doel: Het fotograferen, nabewerken en weergeven van de collectie met bijbehorende 
(product)omschrijvingen op de website/ webshop en het vormgeven aan communicatie-uitingen. 
 
Aard van de functie 
Commercieel functie, gericht op het uitvoeren van verschillende (creatieve) taken die betrekking 
hebben op de internetverkoop, zoals bv. het organiseren van fotosessies, fotograferen van producten, 
nabewerken en plaatsen van de foto’s, het opstellen van de (product)omschrijving, het vormgeven van 
presentatiemateriaal voor onder andere de website/ webshop en het opmaken van advertenties. De 
werkzaamheden omvatten wisselende onderwerpen. Schakelt regelmatig om tussen de verschillende 
werkzaamheden. Accuratesse is regelmatig vereist zoals bij het gedetailleerd in beeld brengen en 
omschrijven van producten en het nabewerken van foto’s. Tijddwang komt voor als gevolg van pieken 
in de aanlevering en deadlines. Kennis op minimaal MBO-niveau, aangevuld met vakgerichte 
cursussen. Dient bij te blijven op het vakgebied.  
 
Werkwijze 
Deelt de tijd in op basis van de opdrachten, deadlines en overige vaststaande momenten. Bepaalt zelf 
prioriteiten. Is voor de aanpak en vormgeving deels gebonden aan interne voorschriften en procedures. 
Moet hierbinnen creatief en inventief zijn ten aanzien van de passende styling en de wijze van 
optimale weergave (foto-technisch). Het toezicht beperkt zich tot controles op het resultaat en overleg 
met de leidinggevende. Neemt operationele/ organisatorische beslissingen die op basis van kennis en 
ervaring (tenminste 3 jaar) zelf genomen kunnen worden. 
Heeft regelmatig contact met collega’s (en leidinggevenden van) verschillende afdelingen, gericht op 
informatie uitwisseling, een tijdige en juiste vormgeving van producten en communicatie-uitingen en 
een efficiënte voortgang van het werk. 
 
Zakelijk risico 
Heeft contacten met leveranciers en (dienstverlenende) organisaties, gericht op informatie-
uitwisseling, afstemming en eventueel uitbesteden van werkzaamheden. Fouten in de verrichte 
werkzaamheden kunnen leiden tot interne en externe irritaties, communicatieverstoringen en eventueel 
financiële schade. Enige imagoschade kan optreden. 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) gegevens. 
 
Werkomstandigheden 
Kantooromstandigheden. Zittend werk eventueel afgewisseld met lopen en staan. Werkt regelmatig 
achter een beeldscherm. 
 

 
 


