
                               

 
 
Wil je graag werken in de speciaalbier-branche? SBI is op zoek naar een: 

Medewerker Webshop & Support 
 

Selected Brewing Ingredients  - SBI zet zich dag in dag uit in om brouwerijen in heel Europa te voorzien van de beste geselecteerde ingrediënten. 
Als persoonlijke inkooppartner bieden wij scherpe prijzen en een snelle levering. Dat, plus onze klantgerichte service, kenmerkt SBI als 
onderneming. Het ‘one-stop-shopping’ maakt het inkoopproces voor brouwers eenvoudiger zodat zij zich kunnen focussen op dat waar ze het 
beste in zijn: het brouwen van goede bieren.  

 

 
 
 
MEDEWERKER WEBSHOP & SUPPORT 
Het beheren van onze webshops is een veelzijdige functie. Aan jou de taak om zowel de zakelijke als de particuliere webshop bij te houden en te 
verbeteren. Zowel in het Nederlands als in het Engels en (eventueel met hulp) Frans. Jij zorgt ervoor dat de nieuwste producten op de webshop 
komen te staan met de juiste beschrijving, informatie en productfoto’s. Hiervoor vraag je informatie op bij leveranciers, en maak je indien nodig 
zelf de productfoto’s (inclusief fotobewerking). Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de database met analyses en 
de webpagina met de certificering.  
 
In deze functie is het belangrijk dat je een ICT-basiskennis beheerst. Technische problemen aan de website, een koppeling (met het 
voorraadsysteem) die niet meer werkt, of een klant die niet kan inloggen. Jij bent het eerste aanspreekpunt (Support). Als het gaat om de 
technische werking van de webshop en/of website ben jij de schakel met de websiteontwikkelaar. Het is belangrijk dat je ervan bewust bent dat 
deze functie grotendeels administratief van aard is. Wij verwachten van jou een accurate houding en veel zelfstandigheid binnen je takenpakket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERESSE? 
Heb je interesse in een leuke uitdagende baan bij een internationaal groeiend bedrijf, dan zien we graag je sollicitatie tegemoet!  
Sollicitatie via www.werkinmeierijstad.nl of stuur een e-mail naar: kim.pepers@sbi4beer.com.  
Voor verdere informatie over de vacature, kun je contact opnemen met Marloes Stobbelaar via; 06–20410037. 
 
Het team waarvan je deel gaat uitmaken bestaat uit enthousiaste medewerkers; momenteel 17 collega’s.  
Je directe collega van Marketing & Communications is o.a. verantwoordelijk voor het commerciële aspect van onze websites, maar dient voor jou 
ook als vraagbaak m.b.t. de webshop. 
 

Ben jij die accurate, probleemoplossende collega? 

THE FINEST INGREDIENTS SELECTED FOR YOU! 

COMPETENTIES 
• Minimaal MBO werk- en denkniveau. 
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.  
• Beheersing van ICT-basiskennis. 
• Kennis van CMS systemen als WordPress en Magento. 
• Kennis van Adobe Photoshop . 
• Ervaring met productfotografie is een pré. 
• Je hebt oog voor detail met als gevolg goede kwaliteit van je werk. 
• Je werkt georganiseerd, bent stressbestendig en stelt prioriteiten. 
• Je bent klantvriendelijk  
• Geen 9-5 mentaliteit en denkt mee in mogelijkheden. 
• Bij voorkeur woonachtig in de directe omgeving  
   of maximale reistijd 30 minuten. 
 
 
 

WIJ BIEDEN IN DEZE BAAN 
• Een afwisselende parttime baan voor 16-24 uur per week. 
• Informele en gezellige sfeer in het team; binnen een dynamisch en 
   resultaatgericht bedrijf.  
• Een leuke branche met ambachtelijke vakmensen die hun passie voor het 
   bierbrouwen belangrijk vinden. Kwaliteit en service staan hoog in het vaandel. 
• Veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. 
• Mogelijkheden om jezelf te ontplooien. 
• Uitzicht op een vast arbeidscontract bij goed functioneren. 
• Pensioen bij RaboPGGM. 

http://www.werkinmeierijstad.nl/
mailto:kim.pepers@sbi4beer.com

