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Content Manager 
 

 
De functie 
Als content manager ga je aan de slag met de productinformatie die wij onze leveranciers ontvangen. Je weet een 

Excel bestand met duizenden regels en tientallen kolommen zo te bewerken dat de juiste gegevens overblijven voor 

onze webwinkels. Je gaat aan de slag met internationale topmerken zoals The North Face, Vans, Lacoste en Bjorn 

Borg. Jij zorgt er namelijk voor dat van al deze producten de juiste kenmerken worden ingevoerd zodat onze klanten 

precies het product kunnen vinden waar zij naar op zoek zijn. Dit doe je natuurlijk niet alleen maar in een team met 

ervaren en vooral leuke collega’s die je volledig wegwijs zullen maken en van jou een ware data specialist / content 

manager maken.  

 

Wie zijn wij? 
Etrias is een keten van meer dan 100 online speciaalzaken en één fysieke winkel. We zijn actief in Nederland, België, 

Duitsland en Frankrijk maar ons hoofdkantoor staat gewoon in het Brabantse Boxtel. We zijn een van de snelst 

groeiende bedrijven van Nederland en je zou ons kunnen kennen van onze bekendste webwinkels zoals Bedsupply, 

Kookexpert of De Schoenenfabriek. Met een assortiment van ruim 600.000 unieke producten en met jaarlijks meer 

dan 500.000 klanten is er altijd actie! Het team bestaat uit ruim 120 jonge collega’s. De content afdeling is een clubje 

van 6 data specialisten die het kloppend hart van Etrias vormen; zonder producten namelijk geen webwinkels. 

 
Wie ben jij? 
Je hebt (minimaal) een HBO diploma op zak, bent ambitieus, analytisch en kan kennis goed absorberen. Je hebt 0 tot 
5 jaar werkervaring en bent er klaar voor om je verder te ontwikkelen. Je houdt niet van ellenlange overleggen of 
projecten die maanden duren maar bent meer van de pragmatische aanpak. Je hebt (basis) kennis van Excel en vindt 
het leuk om met grote databestanden te werken. Natuurlijk ben je flexibel en vrolijk en wil je graag een waardevolle 
toevoeging voor ons team zijn. 
 

 
Wat we vragen:     Wat we bieden:    
• Minimaal HBO werk- en denkniveau   • Geld 
• Gestructureerd, accuraat en resultaatgericht • Voldoende vakantiedagen om je geld weer uit te  geven 
• Analytisch vermogen     • Super werksfeer met leuke collega’s            
• Ervaring met Excel     • Iedere maand de beroemde Etrias Borrel!  
• 0 tot 5 jaar werkervaring    • Uitdagende baan met doorgroeimogelijkheden  
• Positiviteit & pragmatisch werken   • Een baan bij een van de snelst groeiende bedrijven van NL 
    

 
 
 
Wil jij je verder ontwikkelen? Deel uitmaken van een jong, dynamisch en snelgroeiend bedrijf? Word jij onze nieuwe 
Content Manager? Neem dan contact op met Laurens Ultee en stuur je CV en motivatie naar hr@etrias.nl.  

 


