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E-commerce 
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. 
 

WAT HOUDT DE JOB IN 

Onze e-commerce marketeer wordt verantwoordelijk voor het 
verder in kaart zetten van het e-commerce verhaal van de 
bedrijven binnen de Pollet Group. Je zorgt voor een online 
boost van onze websites en online platforms en optimaliseert 
content en campagnes zodat ze op elk digitaal kanaal scoren. 
Data-analyse en analyse van traffic en conversies vormen 
hierbij de rode draad. Op basis van gefundeerd cijfermateriaal 
maak je de juiste keuzes op vlak van SEO/SEA en visuele 
content. Dankzij A/B-testen; monitoren van bounce rates en 
diverse dashboards, bekom je een optimale user experience! 
Je ontwikkelt succesvolle promotionele acties (van voortraject 
tot effectieve uitvoering) en werkt hiervoor nauw samen met 
onze interne en externe grafische vormgevers, front-end en 
back-end web developers.  Je bepaalt de KPI’s en rapporteert 
proactief aan het management en onze bedrijven over de 
return van de online activiteiten (de uitgevoerde acties en 
behaalde resultaten). Onze marketingcollega’s worden door 
jou geadviseerd over de nieuwste trends in jouw vakgebied. 
 
 

BEDRIJF 

Pollet Group 
 

LOCATIE 

Waregem 

 
OVER ONS 

Pollet Group, met hoofdzetel in Waregem, 
heeft vestigingen in 14 landen en is actief 
binnen 3 segmenten: de sector van 
waterbehandeling, de zwembadwereld en de 
medische industrie. Pollet Water Group bundelt 
25 bedrijven actief in waterbehandeling. Pollet 
Pool Group bewerkt de markt van 
zwembadbouwers met 8 distributiefirma’s en 2 
fabrikanten. Pollet Medical Group, bestaat uit 
in totaal 6 gespecialiseerde medisch 
georiënteerde bedrijven. Samen telt de groep 
zo’n 1500 medewerkers. 



WE ARE HIRING 
 

E-commerce 
marketeer 

 

 
 

HQ WAREGEM 

Textielstraat 13 
8790 WAREGEM 
www.polletgroup.com 

WAT BIEDEN WE JOU 

We bieden jou een afwisselende en uitdagende 
job in een snelgroeiende onderneming waar 
ondernemerschap en initiatief nemen wordt 
gestimuleerd. Je krijgt de kans om jouw 
potentieel voluit te benutten met ruimte voor 
ambitie en doorgroeimogelijkheden. 

Je geeft mee vorm aan de branding & 
communicatie van morgen samen met je 
dynamische en enthousiaste collega’s van de 
centrale marketingafdeling. 

Je vervoegt een warm internationaal en volledig 
Belgisch familiebedrijf met oog voor zijn 
medewerkers en zijn klanten. 

Ons bedrijf is vlot bereikbaar op 3km van de afrit 
E17/Deerlijk en 3km van de afrit E17/Waregem. 

PROFIEL 

 Als e-commerce marketeer heb je minstens één relevante 
ervaring achter de rug in e-commerce/digital marketing 
en heb je ervaring met diverse online tools (Google 
Analytics, Google Tag manager, enz.). 

 Je staat sterk in je schoenen, kan strategisch meedenken 
en houdt ervan om tegelijk hands-on  
e-commerce projecten te trekken. In drukke momenten 
behoud je het overzicht en ben je sterk met deadlines. 

 Creativiteit, analytisch inzicht en oog voor detail behoren 
tot je kernvaardigheden. 

 Je communiceert helder en vlot met tal van interne en 
externe gesprekspartners waarmee je goede 
samenwerkingen uitbouwt. 

 Je hebt een commerciële drive en weet adviezen en  
diverse inzichten om te zetten in de praktijk. 

 Je spreekt en schrijft Nederlands, Frans en Engels.  
Extra talen zijn een plus. 

 

 

LET’S MEET 

Stuur je C.V. en motivatiebrief naar 
pieter.spillebeen@polletgroup.com.  
Meer info? Neem een kijkje op: 

www.polletgroup.com 
www.polletwatergroup.com 
www.polletpoolgroup.com 
www.polletmedicalgroup.com  


