Ben jij ondernemend en vind je het geweldig om samen met anderen mooie resultaten op te leveren en een breed
divers team te leiden? Haal jij voldoening uit het On Time In Full opleveren van diverse soorten Design-verzoeken en wil
jij onderdeel zijn van één van de grotere en snelst groeiende e-commerce bedrijven in Nederland en België? Dan is deze
rol interessant voor je:

Head of Design Studio
E-Luscious is een pure play e-commercebedrijf dat is ontstaan in Nederland, snelgroeiend in België en met verdere
Europese groeiambities. Via onze verschillende shops brengen wij prachtige wijnen, smakelijke koffie en
dierenverzorgingsproducten naar klanten thuis. In deze functie ben je primair verantwoordelijk voor het ontwikkelen en
leiden van het bredere designteam dat op dag basis On Time In Full allerlei verschillende design verzoeken oplevert.
Denk hierbij aan Webdesigns, Key Visuals, Landing Pages, Direct Mails, Eigen merk designs, Advertenties, Email en
andere Digitale banners. Met het groeiende team van 6 designers vorm je samen de interne Design Studio van eLuscious.
Vanuit de positionering van de diverse shops vertaal jij die samen met het team naar verleidelijke uitingen die onze
klanten doen converteren. Als leider van het team verbeter je op continue basis de interne werkprocessen, ben je
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de verschillende team leden, voor de overall design planning en ben je op
zoek naar nieuwe uitingsvormen (bijvoorbeeld video) om in te zetten in onze communicatie naar de klant. Ieder
kwartaal bepaal jij weer middels OKR-methodologie met jouw team welke projecten jullie gaan oppakken. Denk hierbij
aan het ontwikkelen van brandbooks, styleguides, fotoshoots, printproducties, procesverbeteringen etc.
In een snel veranderende omgeving waarbij klanten steeds veeleisender worden en personalisatie op grote schaal zal
leiden tot een contentexplosie, neemt de Design Studio een cruciale rol in de verdere groei van e-Luscious. Uiteindelijk is
de Design Studio de one-stop-shop voor iedereen binnen e-Luscious waar het gaat om creatieve uitingen.
Je durft boven het maaiveld uit te steken en bent een cruciale schakel in de transitie naar een agile werkende ecommerce organisatie. Als Head of Design Studio ben jij verantwoordelijk voor de kwalitatieve output van alle creaties
en ben je continue op zoek naar hoe die kwaliteit te
verbeteren. Bij de grotere projecten ben jij de sparringpartner bij de kick-off’s.
Je bent een geboren samenwerker, creatief, pragmatisch, hebt strategisch inzicht en je mentaliteit is ondernemend. Je
krijgt mensen snel enthousiast, behoudt overzicht en durft ruimte te geven aan anderen. Coaching en het halen van
deadlines zijn je tweede natuur. Nee zeggen is niet altijd leuk, maar soms wel nodig.

JIJ:
•
•
•
•

5-10 jaar werkervaring in een resultaatgerichte omgeving;
HBO-WO-opleiding;
Herkent jezelf: klantgericht, creatief, stressbestendig, communicatief en samenwerkend;
Aantoonbare ervaring met het aansturen en naar het volgende niveau brengen van een Design Studio, en ervaring in
online e-commerce is een pré;

•
•
•
•

Ervaring met het managen van groepen stakeholders en belangen, en het managen van uitdagende deadlines;
Ervaring met Illustrator, Photoshop & InDesign. Werken met workflow tools is een pré
Weet hoe je prioriteiten moet stellen en verwachtingen moet managen;
Je straalt positieve energie uit, weet mensen te enthousiasmeren voor je projecten;

WIJ BIEDEN JOU:
• Een functie met veel ruimte voor eigen initiatief in een hard groeiend bedrijf met 180 collega’s;
• Veel ontwikkeling door jou relevante opleidingen, cursussen seminars etc te laten volgen;
• Flexibiliteit in werken: thuis op kantoor of zelfs een paar weken vanuit het buitenland in overleg;
• Een creatieve, positieve en dynamische werksfeer in een winnend, no-nonsense team;
• Een competitief salaris bij een inspirerend bedrijf, we zijn trots op ons World-Class Workplace;
• Volop ruimte om jezelf verder te ontwikkelen binnen en buiten je eigen vakgebied door op maat samen te kijken waar
je behoeften liggen;
• Korting op alle artikelen die wij verkopen binnen e-Luscious.
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 de Benelux. Met succesvolle labels, zoals Wijnvoordeel, Wijnbeurs, Leon Colaris,
Koffievoordeel, Koffiemarkt en Voormijndier, zijn wij actief in diverse Europese landen.
Ons geheim is simpel: liefde voor onze mooie producten en het centraal zetten van onze klanten. Iedere dag spelen we
slimmer, persoonlijker en efficiënter in op hun behoeften. Dat dit werkt, blijkt wel uit onze groei. We zijn afgelopen
jaren verdubbeld in omzet, onze webshops bevinden zich in een continue stroomversnelling en we ontwikkelen steeds
meer nieuwe concepten en nieuwe markten.
INTERESSE?
Wil jij meebouwen aan de groei van e-Luscious en impact maken bij een snelgroeiend bedrijf? Graag komen we dan met
jou in contact via: recruitment@eluscious.com.
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 met Femke Kemps (+31611271327). Wie weet drinken wij binnenkort een goede kop koffie!

