
 
 

 

 
CREATIEVE FRONT END & E-SHOP WEBMASTER  (M/V) TE DEINZE 

 
Met haar Brick & Click business model vormt Hairco een nieuw en vernieuwend concept in de 
professionele hair care industrie. Wij zijn op dit moment aanwezig in de Belgische markt met 10 
winkelpunten in Vlaanderen en Wallonië en zijn volop bezig om ons netwerk van eigen stores en 
franchisefilialen uit te breiden. Onze focus ligt hierbij bewust en uitsluitend op de professionele 
kapper en barbier. Daarnaast veroveren wij ook het hart van de kapper online via onze state-of-
the-art webshop!  Op deze manier willen wij dé referentie blijven voor alle kappers en barbiers 
in België.  

Voor de uitbouw van ons hoofdkantoor te Deinze, zijn wij op op zoek naar een creatieve front 
end & e-shop webmaster (m/v/x), een webmaster met een voorliefde voor Sales & Marketing die 
onze webshop naar een volgend level brengt. 

FUNCTIE 
In deze functie ligt de focus voornamelijk op het online profileren van onze webshop, maw. het 
continu verbeteren van onze zichtbaarheid en vindbaarheid, om zo onze non-store sales naar 
ongeziene hoogtes te pushen, onder andere door onze online klanten een top customer journey 
te bieden.  

Je werkt aan het perfectioneren van onze webshop op vlak van content, SEO optimalisatie en 
gebruiksvriendelijkheid. Je verzamelt, bewerkt, optimaliseert en plaatst productinformatie en 
beeldmateriaal op de webshop, en dit op een wervende, conversie-gerichte manier. Je schrijft 
met een SEO optimaliserende pen je (product)teksten. Daarnaast ben en blijf je op de hoogte 
van trends en mogelijkheden met betrekking tot online marketing en social media. Je geeft 
creatieve input voor onze online kanalen en vergroot ons online bereik. 

Verder zal je ondersteuning bieden in de dagelijkse werking van de webshop, denk daarbij aan 
het opzetten van een FAQ waarbij de meeste gestelde vragen beantwoord worden, … en 
wanneer nood wet breekt, deins je er niet voor achteruit om eens een handje te helpen bij het 
verwerken van een order. Je kent de volledige non-store flow van start tot eind! 

Je analyseert proactief de prestaties van de webshop, en stelt verbeteringen voor op vlak van 
conversie, bezoekersaantallen, … 

PROFIEL   
Je brengt mature e-commerce kennis binnen bij Hairco, en kan een 5-tal jaar relevante ervaring 
voorleggen in online marketing en/of e-commerce. 

Drupal is je speeltuin, en je werkt vlot met fotobewerkingsprogramma’s, Google Ads & Google 
Analytics.  

We verwachten een sterke beheersing van Nederlands en Frans zowel gesproken als geschreven. 

Als persoon ben je leergierig, klantgericht, creatief en neem je graag initiatief.  



 
 

 

Of je nu eerder een IT-profiel met sterke affiniteit met Sales & Marketing hebt, of je bent eerder 
een Marketeer met IT-gerichte skills… de beide kunnen! 

Als kers op de taart ben je een vlotte en overtuigende communicator, en enthousiaste teamspeler 
binnen Hairco’s jonge, snelgroeiende team… 

 
AANBOD  
Wij bieden je een afwisselende functie met waarbij je samen met het Sales & Marketing team 
verantwoordelijk bent voor de website & webshop, maw. één van de bouwstenen van ons click 
& brick model. Je komt terecht in een jonge, dynamische werkomgeving waar collegialiteit, 
integriteit, passie en persoonlijke ontwikkeling centraal staan. Je krijgt de kans om onze 
organisatie actief mee uit te bouwen en zo jouw stempel te drukken op onze toekomst. Wij 
bieden je een marktconform salarispakket met ruime extralegale voordelen. Je vindt Hairco in 
Deinze, dus makkelijk bereikbaar zonder files! 

 
INTERESSE?  
Herken je jezelf in deze omschrijving? Aarzel dan niet en stuur je cv en motivatiebrief per e-mail 
naar jobs@hairco.be. We maken graag kennis met je in onze kantoren te Gentsesteenweg 190 in 
9800 Deinze! 
 
 
 
Enkel rechtstreekse kandidaturen worden in overweging genomen.  
 
Interimkantoren, gelieve zich onthouden. 
 
 


