
 

OMNICHANNEL MANAGER (M/V) 

Bedrijf 

Celio rekruteert medewerkers die de toekomst groot zien, die de extra inspanning leveren en 
ambitieuze doelen stellen !  Zin voor innovatie, klantgerichtheid en performance staan centraal. 

Celio brengt diverse talenten samen, vrouwen en mannen met verschillende nationaliteiten en 
vaardigheden. Elke medewerker draagt dagelijks bij tot het Celio succes. Met een netwerk van meer 
dan 1150 winkels in de hele wereld en ongeveer 4000 medewerkers is Celio een internationaal merk 
en een referentie herenmode. Realiseer jouw succes onder het Celio twist* teken ! 

Functiebeschrijving :    

Binnen het Belgisch operationeel team, gevestigd in Brussel, en samen met de Digital BU, is je 

belangrijkste taak de ontwikkeling en optimalisering van de digitale sales- en marketing kanalen (e-

commerce, STW en social media) in België en dit in nauwe samenwerking met het netwerk van 

winkels. 

 

Je hoofdverantwoordelijkheden zullen de volgende zijn :   

  

 web : 

- een strategie voorstellen en ontwikkelen in België om de klanten op het web aan te trekken 

en te behouden ; 

- het on-line zetten van de producten voorstellen en de publicatie garanderen in het « e-

commerce » kader en zorgen voor de kwalitatieve vertaling in het Nederlands van de site ;  

- de commerciële actieplannen definiëren en uitvoeren in samenspraak met de directie en de 

operationele teams ;   

- instaan voor de animatie van de site celio.be en dit optimaliseren om commerciële acties 

kracht bij te zetten en zo het zakencijfer te verhogen ; 

- de doorverwijzing naar de site celio.be op andere webpagina’s definiëren en garanderen ;  

- de lokale newsletter opstellen en publiceren ;  

- het onderhandelen van de contracten voor de online reclame in samenspraak met de 

directie.  

 

 omnichannel : 

- de synergie tussen de verschillende digitale verkoopskanalen  (o.a. e-commerce en STW), 

enerzijds, en het netwerk van winkels, anderzijds, bewaken en bevorderen ; 

- de crosschannel acties met de winkels coördineren en uitvoeren ;   



- de digitale communicatie over de acties in het winkelnetwerk ontwikkelen en 

implementeren.   

 

 sociale netwerken : 

- het implementeren van de strategie omtrent sociale netwerken, zoals gedefinieerd door de 

marketing en directie ; 

- lokale acties voorstellen en implementeren (evenementen, commerciële acties, info, …) ;  

- de verspreiding van het commercieel actieplan beheren en creëren/verspreiden van locale 

inhoud. 

 

 reporting :  

Voor het geheel van zijn taken :  

- de follow-up van de omnichannel activiteiten, de operaties en de commerciële acties op de 

Belgische markt verzekeren ; 

- de balans opmaken van uitgevoerde acties ; 

- de performance indicatoren analyseren en de Digitale Directie en Country Manager tijdig 

alerteren ;  

- acties voorstellen met het oog op continue verbetering en verhoging van de omzet ;  

- ervoor zorgen dat de digitale kanalen goed functioneren (desktop, mobiles en tablets in de 

winkel) 

- documenten voorbereiden voor het omnichannel  Business Review; 

- het toegewezen marketing budget respecteren en de doelstellingen van het omzetcijfer 

bereiken (traffic, TT en web to store) 

 

 benchmark : 

- voortdurend een oog houden op de markt en de concurrentie. 
 

Profiel: 

 
- je beschikt over een diploma hoger onderwijs in handel of e-commerce en een ervaring van 3 

tot 5 jaar in e-commerce/omnichannel marketing-verkoop ;  

- je hebt ook ervaring in een marketing of je werkte al in een reclamebureau ; 

- je bent mondeling en schriftelijk  vlot tweetalig Nederlands-Frans;   

- je beheerst de digitale wereld, informatica tools, sociale netwerken en nieuwe 

technologieën.  

- je bent flexibel, creatief, je hebt een zakelijk inzicht en je beschikt over een uitstekende 

analytische geest.  



 

 

Aanbod : 

* Een contract van onbepaalde duur ; 

* Een sterke ervaring in een gerenommeerd textielbedrijf ;  

* Een aantrekkelijk verloningspakket met veel extra-legale voordelen ;  

* Een aangename sfeer en werkomgeving.  

 

Geïnteresseerd ?   Stuur uw CV met een sollicitatiebrief naar Vanessa Van Belle, Marcel 

Broodthaersplein 8/2, 1060 Brussel of per e-mail naar : recrutement-belgique@celio.com 

mailto:recrutement-belgique@celio.com

