Vacature

De continue ontwikkeling en groei van e-Luscious vraagt om innovatie, flexibiliteit en ondernemerschap. Om uitvoering te geven aan onze ambitieuze organisatie strategie zoeken wij een:

UX Specialist
Als UX Specialist verbeter je continue de performance van onze websites om zo bij te dragen aan de groei van
onze labels. Dit doe je door steeds te onderzoeken hoe zaken beter kunnen om zo de site experience te optimaliseren, klanten te blijven verrassen en aan ons te binden. Onze labels hebben ieder hun eigen karakteristiek en
doelgroep. Dit vraagt uniformiteit in werkwijze, maar zeker maatwerk qua differentiatie en beleving van de klant.

Je gaat werken voor al onze labels en hebt een overkoepelende rol waarbij je je richt op zowel Nederland als
daarbuiten. Vanuit het centrale design system ontwikkel je nieuwe sites, features en verbeter je bestaande
features en proposities. Je voert verbeteringen door
op de content blokken en templates. Je zet wireframes
en prototypes op.
Steeds kijken we hoe we klanten nog beter kunnen
bedienen en op maat kunnen benaderen. Onze online
en offline uitingen zijn daarbij essentieel. Zij zijn een
belangrijke factor van ons succes. We willen het elke
keer weer beter doen. Dit vraagt aanpassingsvermogen
en creativiteit. Omdat we snel groeien, is de organisatie steeds in verandering. Dit is een ideale baan voor
iemand die mee wil bouwen aan onze labels en impact
wil maken.
OVER E-LUSCIOUS
e-Luscious is een e-commerce organisatie in wijn, koffie
& diervoeding dat een mooie plek heeft bemachtigd
in de top 30 grootste e-shop winkels van Nederland
én ook steeds groter wordt in België. Met succesvolle
labels, zoals Wijnvoordeel, Wijnbeurs, Colaris, Koffievoordeel en Voormijndier, zijn wij een pureplay marktleider in de Benelux. We werken vanuit een krachtige
centrale aanpak en technologieopzet en vertalen dit
naar winnende lokale plannen per land/label. Door
klanten centraal te stellen en iedere dag slimmer, persoonlijker en efficiënter in te spelen op hun behoeften,
bevinden onze webshops zich in een continue stroomversnelling. We hebben drie kantoren in Nederland
en één kantoor in Lummen in België… maar werken
tegenwoordig ook veel vanuit thuis!
JE TOEKOMSTIGE TEAM
Je komt te werken in het Digital team en rapporteert
rechtstreeks aan de Chief Digital Officer. Je kunt deels

vanuit huis werken. Wanneer de regelgeving het toelaat
is het team is gemiddeld tweemaal per week op kantoor in Hilversum te vinden. Daarnaast werk je intensief
samen met de marketeers van de labels.
JIJ
• Hebt een afgeronde HBO/WO opleiding en minimaal
3 jaar ervaring in UX.
• Weet wat agile werken betekent.
• Hebt ervaring met design tools, met name Figma
• Bent gespecialiseerd in mobile first UX design
• Kunt dit door vertalen van een merkidentiteit naar
de digitale wereld
• Je bent stressbestendig en flexibel. Je kunt snel schakelen tussen verschillende labels.
• Bent iemand met veel positieve energie, je pakt zaken
zelfstandig op, je kunt goed schakelen tussen verschillende labels en schakelt goed in een team.
• Gedijt goed binnen een snelgroeiende en innovatieve
omgeving waar mensen werken die passie hebben
voor hun vak en de producten.
WIJ BIEDEN JOU:
• Een uitdagende functie met veel ruimte voor eigen
initiatief in een hard groeiend bedrijf
• Een creatieve, positieve en dynamische werksfeer in
een resultaatgericht, no-nonsense team
• Een competitief salaris bij een World-class Workplace
• Ruimte om jezelf verder te ontwikkelen binnen je
eigen vakgebied
• Korting op alle artikelen die wij verkopen binnen
e-Luscious
INTERESSE?
Wil jij meebouwen aan een nieuw team en impact
maken bij een snelgroeiend bedrijf? Graag komen we
met jou in contact via: recruitment@eluscious.com.
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DE PROCEDURE
Wanneer jouw verwachtingen en onze wensen op
elkaar aansluiten nodigen we je graag uit voor een
eerste (video) kennismakingsgesprek. Zijn we na dit
gesprek beiden enthousiast, dan plannen we uitgebreide gesprekken met je in. Na deze gesprekken volgt er
zo snel mogelijk een terugkoppeling en een eventueel
aanbod. App of bel gerust wanneer je vragen hebt
(+31622366564). Wie weet drinken wij binnenkort een
goede kop koffie!

