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Bijbaan met doorgroeimogelijkheden 
 

Ga jij fysieke winkels helpen hun bedrijf beter te runnen? 

 

Ben jij een student en kan jij overweg met excel? Wil jij een cruciale rol spelen in de loopbaan van 
bedrijven? Vind je het leuk om in de omgeving van een groeiende start-up te werken waar je enorme 
doorgroei mogelijkheden hebt? Dan is dit dé bijbaan voor jou! 

 

MC eCom helpt retailers (fysieke winkeliers) met hun gehele online strategie. Deze hulp is nodig omdat 
retailers geen tot weinig verstand hebben van IT en online marketing, maar ze moeten wel mee met de 
tijd. Daarom is MC eCom opgericht, om een brug te bouwen tussen de retailer en de IT & online 
marketing wereld. 

 

De brug is ondertussen gebouwd en de retailers beginnen langzaam maar zeker de brug te beklimmen. 
Ondertussen zijn wij erachter gekomen dat retailers nog ergens behoefte aan hebben, iets wat ook nog 
geen enkele partij aanbied: het importeren van producten in hun kassa (en web shop) systeem. Dit gaat 
met name over imports bij één van onze grootste partners, namelijk Lightspeed. 

 

Daarom zijn wij dit ook aan gaan bieden aan onze klanten. Ondertussen stromen er hier en daar wat 
aanvragen binnen en omdat dit niet onze core business is, hebben wij jou nodig! 

 

Het gaat om een 0-uren contract waar wij jou flexibel in kunnen zetten om excel en PDF bestanden in 
een juist formaat te zetten in excel, zodat deze uiteindelijk ingeladen kunnen worden in het systeem van 
de klant. 

 

Kennis met excel is een pre, maar geen vereiste. Een vereiste is wel dat je de wil en capabiliteit hebt om 
de nodige excel skills te leren om snel en efficiënt te kunnen werken. 

 

Gezien wij een groeiende start-up zijn, is er nog veel meer werk wat er gedaan kan worden. Wanneer wij 
dus tevreden over jou zijn, zijn er nog veel meer mogelijkheden voor jou in de toekomst! 

Neem gerust contact op via: michael@mcecomservices.com of via +31 6 28175199. 


