
Medewerker automatisering met digitale én social skills 

Jouw werkzaamheden bestaan o.a. uit:
- Updaten en onderhouden van onze webshop en ordersystemen
- Het maken en plaatsen van content op onze social media kanalen en in de webshop
- Aanmaken en onderhouden van database bestanden
- Automatisering
 
Wie zoeken we?
We willen binnen Safety Green meer gaan digitaliseren en automatiseren. Daarom is het fijn
als je beschikt over digitale kennis en graag op zoek bent naar innovaties. Ervaring met
database programma's kan daarbij handig zijn. Verder willen we onze webshop continu up to
date houden en de werking van de site verbeteren. Kennis van SEO is daarbij een pré. Je bent
daarnaast verantwoordelijk voor het maken én plaatsen van content op onze social media
kanalen. Ook zul je aan onze catalogus werken of af en toe een flyer opmaken voor een van
onze producten of diensten. Het is daarom handig als je overweg kunt met vormgeving- en
fotobewerkingsprogramma’s zoals Canva.

We zoeken iemand die nieuwsgierig is, nauwkeurig werkt en ervan houdt om dingen tot de
bodem uit te zoeken. Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal is belangrijk. Ons
team bestaat uit 5 collega’s waar je direct mee samenwerkt. Heb je affiniteit met
veiligheidsmaterialen? Dan gaat onze voorkeur daar naar uit. Indien nodig zijn er
mogelijkheden om bij te scholen. Het aantal beschikbare uren is 16-32 uur per week.

Over Safety Green
Safety Green is een toonaangevende en dynamische B2B leverancier in Nederland en
internationaal. We zijn gespecialiseerd in materialen voor veilig werken op hoogte. We leveren
een breed pakket aan klimmaterialen, PBM’s en communicatiemiddelen. We beschikken over
een showroom en webshop, en leveren direct aan eindgebruiker en via onze dealers. Onze
klanten zijn vooral werkzaam in boomverzorging, de evenementenbranche, rope access en
industrie/bouw. We vinden het belangrijk om altijd de beste oplossing te vinden voor onze
klanten.

Interesse?
Stuur dan een korte motivatie met C.V. naar edward@safetygreen.nl.

Safety Green B.V.
Bolder 1d
6582 BZ Heumen

024-397 7583 In het voorjaar van 2022 verhuizen
we naar Elst (omgeving Arnhem en

Nijmegen).www.safetygreen.nl

KOM JIJ ONS TEAM
VERSTERKEN?
We breiden ons team uit op diverse vlakken!


